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  حممد سامل الزهراين: اسم الطالب

  :عنوان البحث
  ) مجع ودراسة مقارنة، أقوال مقاتل بن حيان يف التفسري(

  : هدف البحث
لكونه مشهورا بالتفسري وهو من التابعني الذين أخذوا عـن          )  بن حيان  مقاتل(التعرف على شخصية    

 .كبار التابعني اآلخذين عن الصحابة الكرام
وألنه يعد ميـدانا    ، مجع عبارات السلف يف التفسري لكونه أقوى يف تعيني املراد من عبارة أو عبارتني             

 .تطبيقيا للباحث يف أصول التفسري وعلومه
 ما يتعلق بتفسري القران ما كان مأثورا عن السلف الصاحل ذلك ملا عـاينوه يف              إن من أفضل العلوم يف    

 .نزوله ووقائعه وأحداثه ما مل يعاينه غريهم
  -:أمهية البحث

عموما وتفـسري التـابعني علـى وجـه         ، تفسري السلف   (تظهر أمهية هذا البحث يف أمهية         
ك إمنا هي مثرة ذلك العقل األول والرعيل اخلصوص فإن مجيع التفاسري والفهوم اليت جاءت من بعد ذل

  .األفضل 
  :حمتوياته

  .أشتمل البحث على مقدمة وبابني وخامتة 
  : وفيه ثالثة فصول. وتفسريه ) مقاتل بن حيان(التعريف بـ ( الباب األول 

  . التعريف مبقاتل بن حيان–الفصل األول 
  .الفصل الثاين التعريف بتفسريه
 .يد تفسريهالفصل الثالث دراسة أسان

 .يف التفسري ومقارنتها بأقوال السلف األخرى) مجع أقوال مقاتل بن حيان(الباب الثاين 
  .الفهارس العامة، اخلامتة

  : أهم نتائج البحث
  .وانه من املشهورين بالتفسري األخذ عن كبار التابعني) مقاتل بن حيان(التعريف بشخصية 

نهج كبار املفسرين من جهة االلتـزام بأصـول التأويـل           بيان منهجه يف التفسري وأنه ال حييد عن م        
 .وقواعده

أثبتت الدراسة أنه قد أمتد أثره إىل من بعده من مجهور املفسرين وأنه موسوعة معـارف أمل جبـل                   
كما أتضح ذلك جلياً يف تفسريه اآليات واليت بدت عليها خصائص ومسات والتفـسري يف               ، الفنون  

 . القرون املفضلة 



Abstract 

  
The title of the research: 
        Mokhatel Ben Hyian in the explaining of the Holy Quran ;collecting and 
study with comparison, to the  -Prophet Mohammed's companions- the 
Ancestors ,( Al-Salaf) and those who came  after them –Al-tabeen . 
*The aim of the Research: 
       ١. One of the best science , in what related to the explaining of the Holy 
Quran is that , according to the Ancestor and ( Al-tabeen ) is because for what 
they had witnessed what coming down, the brass tacks and the events the things 
no one else had seen . 
٢.The way the Ancestors gather the phrases in the explaining the Holy  
Quran , is stronger enough to define the meant from one or two  phrases and 
because that is considered applicative a field or a ground for this who is 
searching in the inventories of the explaining the wholly Quran . 
٣. In the same time , the aim is intended to know the character of  
(Mokhatel Ben Hayian)  , because he is famous in the field of explaining the Holy 
Quran , and he is one of those who directly came after the Ancestors ( Al-Salaf ) 
and the one who studied and took the knowledge of explaining from well known 
, grand scientists ,who came after the Prophet's Companions ( Al-Salaf ) who 
had studied and taken the facts from the Ancestors – the Prophet's Mohammed 
Companions -  directly . 
• The important of the research: 

 
     Appeared in the importance of (Ancestors' explaining) in general , and ( Al-
Tabeen ) as a specific , and the whole explaining and understanding came after 
that are fruits of that first kernels and the best nobles companions ( Al-salaf )  . 
 
• Appendix: 
      The search consists of , an introduction , two units and a conclusion .  
١- Unit one –introducing (Mokhatel Ben Hayian) and his explaining . 
and the unit consists of three chapters: the first introducing 
 (Mokhatel Ben Hayian) , the second the second introducing his explaining and 
the third study the shore of his explaining . 
Unit two (gathering Mokhatel's catch –words in the explaining and comparing 
them to the Ancestor's others catch-words. 
The conclusion and the general appendix . 
**The important results of the research: 
          ١- Introducing (Mokhatel Ben Hayian) and that he is one of the famous 
explainers who took from top-brass (Al-tabeen) . 
٢- The simple way he followed in the explaining and he did not digress from the 
top-brass explainers from the binding ness to the base interpreting and its rules . 
٣- The study show the expanding of his trace to those explainers after him , and 
he is a knowledge  encyclopedia gather all knowledge , providing that , the ways 



he explains the verses within which the characteristics of the explaining of the 
best centuries. 
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  املقدمة
احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً، ال يأتيه الباطل                

، والصالة والسالم على من أتى      من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد         
  .ذا الدين القومي، وبلغ رسالة ربه البالغ املبني

  :أما بعد
 وحديثاً يف تفسري كالم رم ال        الناظر يف مجلة مما سطره العلماء قدمياً       فإنَّ  

 وحتقيقاً  ،ينتهي غبطة ذه اجلهود املتوافرة، واألعمال املتضافرة خلدمة كتاب اهللا         
  .للنصيحة الواجبة لكتاب اهللا تعاىل

وإن يف االشتغال بتفسري كالم اهللا تعاىل والوقوف على مراده حتقيق غاية               

  .)١( ≈ Ω∨Ω⎝ 〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩ ΘΩ⇑Ψ•<√≅… ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ‚ΠςΜΞ… Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ (56)† …: الوجود قال تعاىل

 ال سيما وقد وجدته جماالً      ،ومل يكن من بد أن أدلوا بدلوي يف هذا اال           
 الـذين   ،أنقِّب فيه عن تراث مفرق يف بطون التفاسري لعلَم من أعالم التفـسري            

تركـوا فـيمن     و ، ومحلوا لواء الريادة يف هذا العلم      ،توفرت هلم األصالة املنهجية   
م امتداداً باقياً يف تاريخ العلماء، وقـد        ن آثاراً بارزة تسجل هل    يبعدهم من املفسر  

ويف نتاجـه   ) مقاتل بن حيـان النبطـي     (وجدت يف هذا اإلمام املفسر التابعي       
أقوال مقاتل بن حيان يف التفـسري       : ( ومسيت البحث  ،التفسريي ضاليت املنشودة  

  ).ف األخرىمجع ودراسة ومقارنة بأقوال السل
  :وتتلخص أسباب اختياري هلذا املوضوع فيما يلي

  : أسباب اختيار املوضوع:أوالً
 وتظهر أمهيته يف أمهية     ،يظهر أسباب اختيار هذا املوضوع يف أمهيته وقيمته       

 وتفسري التابعني علـى وجـه       ،عموماً" رضي اهللا عنهم    " تفسري السلف الصاحل    

                                                 
 ).٥٦: ( سورة الذاريات، آية )١(
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 ووجه محل   ،على طريقة القوم يف التأويل     كما تظهر قيمته يف التعرف       ،اخلصوص
  : لذا فقد كان من أسباب اختياري للموضوع ما يلي،اآلية على املعىن املراد

ــة  فهو الذي شرح الصدر للعمل يف مجع ، مشيئة اهللا تعاىل وتوفيقه:أوالً  ودراس
  . وهو الذي ذلل يل الصعاب،أقوال  مقاتل بن حيان رمحه اهللا يف التفسري

 وتكوين الشخـصية العلميـة      ،يان أمهية مجع عبارات السلف يف التفسري       ب :ثانياً
 لكوا أدل   ، فإن جمموع العبارات عنهم أقوى     ،لذلك الصحايب أو التابعي   

  . وأحرى يف تعيني املراد من عبارة أو عبارتني،على املقصود
اً تطبيقياً   يعد ميدان  م وما جاء من أرائه    ، إن دراسة أقوال التابعني يف التفسري      :ثالثاً

 غري ماهلـا مـن حتديـد املـصادر أو           ،للباحث ألصول التفسري وقواعده   
  .األصول اليت لرمبا يعتمد عليها ذلك التابعي يف تفسريه 
تفسريية   وأنه صاحب صناعة   ، يف جمال التفسري   )مقاتل بن حيان    (  شهرة   :رابعاً

عيد س عن   حيث ظهر أنه قد أخذ التفسري، ومكانة علمية شاخمة،عميقة
وأصحابه والذين    أعالم التفسري  ، والضحاك ، وعكرمة ، وجماهد ،بن جبري ا

 ، سعيد بن جـبري    :خذوا التفسري من أربعة    "  :قال فيهم سفيان الثوري   
  .)١( والضحاك ، وعكرمة،وجماهد

 ، ما بني تفـسري للفـظ  )مقاتل بن حيان (  تنوع املعاين التفسريية عند   :خامساً
 ،.... وحكاية نزول  ، وبيان إام  ، وتشبيه ، وتقريب ملعىن  ،وضرب ملثال 

مما يتيح للباحث فرصة الوقوف على مجلة كبرية من مباحث أصـول            
  . والرجوع إىل أمهات الكتب، وعلوم القرآن،التأويل

مقاتل بن  ( والسيما أن    ، أنه جمال رحب لتوجيه أقوال السلف يف التفسري        :سادساً
  . والرأي احملمود، باملأثور قد مجع يف طيات تفسريه بني التفسري)حيان

                                                 
 ).١٣/١٩٣: (وديب الكمال يف أمساء الرجال للحافظ املزي) ١٨٩، ٢: (االتقان للسيوطي:  انظر)١(
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 علم  )مقاتل بن حيان  ( رغم أن    ، إن هذا املوضوع مل يطرق قبل بالدراسة       :سابعاً
 كابن  .شهورين من املفسرين امل   ريمن أعالم التفسري وقد كان مصدراً لكث      

  ._رحم اهللا اجلميع_ وغريهم ، والسيوطي، وابن كثري، والثعليب،أيب حامت
 أشرف العلوم وأجلها لتعلقه بكتـاب        من  لكونه ،ري حيب لعلم التفس   :ثامناً  
ت أن تكـون   دإذا أر  (: وقـد قيـل    ، ومعدن الفضيلة  ، ينبوع احلكمة  ،تعاىل اهللا

  .عظيماً فتعلق بعظيم  
هلذه األسباب ولغريها اخترت أن يكون هذا البحث ذه الصورة جمـال             
  . سائالً اهللا أن ينفعين أوالً إنه على ذلك قدير،الدراسة  
  : منهجي يف البحث:ثانياً
 وذلك حسب ترتيـب     ، دونت اآلية أو اآليات القرآنية اليت يتعلق ا األثر         :أوالً

  . ورقمتها عند اية اآلية،القرآن الكرمي
 معتمداً على   ، بعد اآلية مباشرة   )مقاتل بن حيان    ( ثر الوارد عن     كتبت األ  :ثانياً

 الحتمال  ،مقاتل وحده  دون   ،منسوباً إىل ابن حيان   ) مقاتل  ( ما ورد عن    
  .أن يكون غري ابن حيان

  . وينتهي بسورة الناس، يبدأ من أول سورة البقرة، رقمت اآلثار بترقيم عام:ثالثاً
 يف تلـك    ، مبيناً رقمها  ، ا إىل سورها   ةاملستشهد عزوت اآليات القرآنية     :رابعاً

  .السورة
 املرجع أو املراجـع      خرجت اآلثار الواردة عن مقاتل بن حيان حميالً إىل         :خامساً

  . وذكرت من وافق رأيه رأي مقاتل،ذاكراً للسند إن وجد
 قمت باملقارنة بني قول مقاتل وأقوال السلف األخرى يف اآليـة الـيت              :سادساً

 واألدلة اليت اعتمدوا    ، وذلك بذكر أقوال السلف    ،تعرض هلا مقاتل بالتفسري   
 مع ذكر الترجيح إن     ، منها  ونقد ما يفتقر إىل نقد     ، مع أوجه دالالا   ،عليها

  .أمكن ووجه ذلك
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 مـستعيناً بـأقوال     ، شرحت ما حيتاج من تلك اآلثار واألدلة إىل شـرح          :سابعاً
  .وشروح املفسرين

  . علقت على بعض املسائل اليت رأيت أا حباجة إىل املزيد من التفسري:ثامناً
  : ذيلت الكتاب بالفهارس التالية:تاسعاً

  .تشهد ا أثناء التفسريأ ـ فهرس لآليات املس
  .ة فهرس األحاديث النبوي-ب

  .ج ـ فهرس مصادر ومراجع الدراسة
  .د ـ فهرس عام حملتويات الرسالة

  :الصعوبات اليت واجهتين
 غري أنه مما يسطر     ،أمحد اهللا تعاىل أوالً وآخراً الذي بنعمته تتم الصاحلات          

يف كتب السري والتـراجم أن       أنه من املعلوم     ،هنا يف أهم املصاعب اليت واجهتين     
وقد أوجب  ) مقاتل بن سليمان  ( يعد ممن عاصر اإلمام املفسر       )مقاتل بن حيان  (

 ، وكالم احملدثني حوهلما جرحاً وتعديالً     ،ذلك وقوع اخللط بينهما حول امسيهما     
 وقد أوجب يل هذا اخللط نوعاً من صعوبة التفريق يف           ،ويف سنة وفاة كل منهما    

بالتفسري منهما، وتكمن هذه الصعوبة حول اقتصار كـثري مـن           األقوال املتعلقة   
لذا ) سليمان(أو  ) ابن حيان ( دون نسبته إىل     )مقاتل(املفسرين على االسم األول     

 لعلـي أجـد     ،فقد وجدت نفسي مضطراً للخوض يف كتب التفسري واحلديث        
طريقة للترجيح، وبعد دراسة مستفيضة يف هذا الـشأن توصـلت إىل بعـض              

  : وملخصها فيما يلي_وهللا احلمد_ املرجحات
دون ) ابـن حيـان   ( منسوباً إىل    )مقاتل(حصرت الروايات املصرح ا عن       -١

  . وحده الحتمال أن يكون غري ابن حيان)مقاتل(
فتبني يل أن بعض املفسرين يورد      . )مقاتل(حصرت الروايات اليت أطلق فيها       -٢

) حيـان (يدة بـابن     مطلقاً بينما يوردها مفسراً آخر مق      )مقاتل(القول عن   
 وبذلك أكون قد كشفت النقـاب       ،فحملت املطلق على املقيد   ) سليمان(أو

 .عن أكثر الروايات املشكلة يف تفسري مقاتل بن حيان
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  وتتكون من مقدمه وبابني وثالثة فصول وخامتة

א א
  . وتفسريه ) مقاتل بن حيان ( التعريف بـ 

  : وفيه ثالثة فصول 

  ) مقاتل بن حيان (التعريف بـ  :صل األولالف

  : وفيه ثالثة مباحث 

  . امسه ومولده  : املبحث األول

  .شيوخه وطالبه  :املبحث الثاين

  . سريته ووفاته  : املبحث الثالث

  ) . تفسريه( التعريف بـ  : الفصل الثاين

  : وفيه ثالثة مباحث 

  . منهجه يف التفسري  : املبحث األول

   : وفيه مطلبان

  . املصادر اليت اعتمد عليها  : املطلب األول

  . القواعد اليت اعتمد عليها  : املطلب الثاين

  .تفسريه بني التأثر والتأثري  : املبحث الثاين

  : وفيه مطلبان 
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  . تأثره مبن سبقه من التابعني  : املطلب األول

  أثره على املفسرين بعده : املطلب الثاين

  ) مقاتل بن حيان ( ة العلمية لتفسري القيم : املبحث الثالث

  . دراسة أسانيد مقاتل :  الفصل الثالث

א א
  يف التفسري ) مقاتل بن حيان ( مجع أقوال 

  وموازنتها بأقوال السلف األخرى

  

א א    : א

مل أجد ـ حسب علمي ـ من سبق إىل دارسة أقوال مقاتل بن حيان يف   
ت أن يكون يل شرف هذه الدراسة والسيما واحلاجة ماسة ختـص            التفسري فرغب 

التفسري وعلومه يف زمن أعرض كثري من الناي فيه عن كتاب اهللا تعـاىل ومـا                
قصدت إال النصح هللا ولرسوله ولكتابه وخلاصة املـسلمني وعامتـهم واهللا ويل             

  . التوفيق 
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  املبحث األول 

  امسه ومولده

  

، )٢( النبطـي  )١(اتفقت كتب التراجم على أن امسه هو مقاتل بن حيـان          
 موىل بكر بن وائل، ويقال بين تيم اهللا، ويقال مـوىل            )٣(البلخي اخلراساين اخلراز  
  . ابو معان النبطي:طام، وقيلبين شيبان، كنيته ابو بس

  : مولده 
مل أعثر على تاريخ ميكن املصري إليه حيدد السنة اليت ولد فيه مقاتـل بـن                  

وهو من  ) ١٠٢(حيان ،غري أنه ميكن أن يقال أن الضحاك بن مزاحم تويف سنة             
  . فيكون مقاتل قد ولد ما بني  سنة سبعني إىل مائة،أبرز شيوخ مقاتل

  . واهللا أعلم

                                                 
، وتـاريخ البخـاري       )٢/٥٨٣(، تاريخ الدوري    )٣٧٤ / ٧(، طبقات بن سعد     )٢٨/٤٣٠: (ذيب الكمال ) ١(

، وثقات بن   )٨/٣٥٣(، واجلرح والتعديل    )١٥ص  ( ، والكىن ملسلم    )٢/٢٤( ، وتارخيه الصغري    )٨/١٣(الكبري  
، وثقات بـن شـاهني الترمجـة        )١/٣٤٨( ، والسنن   )٥٢٧(، وضعفاء الدار قطين، الترمجة      )٧/٤٧٩(حبان  

وسري أعـالم  ) ٣٨٤ص  (، واية السول    )٦/١٣٣(، تاريخ اإلسالم    )٥/٣٠٨(، والكامل البن األثري     )١٣٨٢(
، وميزان )١٠/٢٤٨(، وذيب التهذيب    )٢٩٠ /٢(، والكاشف   )١/١٧٥(، وتذكرة احلفاظ    )٦/٣٤١(النبالء  

  ).٢/٣٢٩(، وطبقات املفسرين الداودي )٢/٢٧٢(، والتقريب )٦/٥٠٣(االعتدال 
 ألنه جاء من العراق، وقيل لعجمه لسانه، نسبه إىل النبط وهم قوم مـن               حيان النبطي وهو لقب له    : كان يقال ) ٢(

  . العجم ينسب إليهم مقاتل بن حيان
  ).٢/٢٤( ، التاريخ الصغري )٢/٣١٢( ، نزهة األلباب يف األلقاب  )٣/٢١٢( اللباب : انظر

:  وسري أعالم النبالء، انظـر     مبعجمه وراء مث زاي، نسبه إىل خرز اجللود، وهذا هو املثبت عن ذيب الكمال،             ) ٣(
   ). ١/٣٣٠( تبصري املنتبه 

مقاتل بن حيان   ): ٦٠/١٠١(وقد وقع يف بعض كتب التراجم ما يفهم أا كانت مهنة له قال يف تاريخ دمشق                 
  . النبطي البلخي كان خرازاً

  .، مقاتل بن حيان اخلراز واألول أشهر )٣٣٠/ص(ويف خالصة تذهيب الكمال 
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  حث الثايناملب
  شيوخه وطالبه

 بالغ األثر يف حياته، كما      ممسع مقاتل بن حيان من مشاخيه الذين كان هل        
روى عن بعضهم فيما يتعلق بالتفسري، وفضائل القرآن، كقتادة، وعمر بن عبـد             

  . العزيز وعطاء بن يسار، وغريهم
 ما أقواله يف التفسري إال صورة مصغرة فريدة ألقوال من سبقه من كبـار             و  

  . التابعني الذين تتلمذ على أيديهم
ولقد كان العصر الذي عاشه مقاتل بن حيان حافالً بـالعلم والعلمـاء             
وطالب املعرفة، كما أن املدن اليت قضى فيها مقاتل بن حيان عمره منتقالً كانت              
من أهم مراكز العلوم اإلسالمية، فأول نشأته كانت يف مرو مث اىل بلخ حيـث               

حىت كانت خامتة مطافه يف كابل خرج منها وسار ليلتني مث           مكث زمانا وهكذا    
  . مات

عمر بن عبـد العزيـز      : وكان يف شيوخه من األئمة املشهورين األجالء      
  . )١( وسامل بن عبد اهللا بن عمرخامس اخللفاء الراشدين 

وفيهم من كانت له الشهرة واإلمامه يف التفسري وعلومه كالضحاك بـن            
  . وعطاء بن يسار  )٣(وقتادة) ٢(مزاحم

                                                 
، والبيهقـي    )٦٠/١٠٥(، وابن عساكر يف تارخيه      )٨/٣٢٤(ه مقاتل ما أخرجه النسائي يف سننه        وقد روى عن  ) ١(

حدثنا حممد بن عبد األعلى، قال مسعت شبيب بن عبد امللك، عن مقاتل،             : قال). ٣/٢٢٦( يف السنن الكربى    
  ).حرم اهللا اخلمر وكل مسكر حرام :( عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه، عن النيب 

 وقد وقع يف تفسري الطربي آثاراً ال بأس ا رواها مقاتل بن حيان عن الضحاك فمن ذلك ما أخرجه الطربي يف                      )٢(
حدثين عبد اهللا بن أيب زياد قال ثىن نصر بن ميمون املضروب قال ثنا بكري بن معـروف                  :  قال ٢٨/١٠تفسريه  

هو فوق العرش   : قال) الثة إال هو رابعهم   ما يكون من جنوى ث    ( عن مقاتل بن حيان عن الضحاك يف قوله تعاىل          
  .وعلمه معهم

، والشهاب يف   )٢/٥٤٨( ، والدارمي يف السنن     )٥/١٦٢(حيث روى عنه مقاتل ما أخرجه الترمذي يف سننه          ) ٣(
 حدثنا قتيبة، وسفيان بن وكيع، قاال حدثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي عن              :قال الترمذي ). ٢/١٣٠(مسنده  

 ، عن هارون أيب حممد، عن مقاتل بن حيان، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن رسـول اهللا                    احلسن بن صاحل  
قـال  ). لكل شيء قلب وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب اهللا له بقراءا قراءة القرآن، عشر مرات                : ( قال

يث قتادة إال   حديث غريب ال نعرفه ال من حديث محيد بن عبد الرمحن وبالبصرة ال يعرفون من حد               : الترمذي
  .من هذا الوجه، وهارون أبو حممد شيخ جمهول
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  . وفيهم كبار العباد والزهاد كاحلسن البصري، وعطاء بن أيب رباح
  . وفيهم من كان له شأنه يف علم احلديث والرجال كشهر بن حوشب
   )١(وقد روى عنه من شيوخه علقمة بن مرثد وذلك يف صحيح مسلم

  : فمن أشهر شيوخه الذين حدث عنهم
 بن أيب رباح، وجماهد بن جرب، واحلسن        سامل بن عبد اهللا بن عمر، وعطاء      

البصري، وعكرمة موىل عبد اهللا بن عباس، والضحاك بن مزاحم، وقتادة، وشهر            
بن حوشب، وعبد اهللا بن بريدة، وعمته عمره، ومسلم بن هيصم، وأيب بردة بن              

   )٢(أيب موسى، وعمر بن عبد العزيز، وحممد بن زيد القاضي
 وأشهر مـن عـرف      )٣(قاتل بن حيان  هؤالء هم أشهر من حدث عنهم م        

 عطاء، وجماهد، واحلسن البصري، والضحاك      :بالتفسري منهم وأخذ مقاتل عنه هم     
  .  بن مزاحم، وقتادة
  :طـــــالبه

خترج مبقاتل بن حيان الكثري من العلماء األفذاد، ونفع اهللا به اجلم من طلبة              
  .  والعارفني والفقهاءالعلم، ورواد املعرفة فأصبح من طلبته العلماء والعباد

وقد كان من تالميذه من طبقت شهرته يف التفسري كبكري بني معـروف               
 ، ومنهم كبار العباد والزهاد كعبد اهللا بن املبارك، وإبراهيم بن أدهـم            ،الدامغاين

  . ومنهم من كانت له الشهرة يف علم احلديث كعلقمة بن مرثد

 منهم استقراء لكـثري مـن       وها أنا أذكر من تالمذته أهم ما توصلت إليه        
  . كتب التراجم

                                                 
   ).٦/٣٤١(سري أعالم النبالء : ، وانظر )٦/٥٠٣(ميزان االعتدال ) ١(
، اجلرح والتعديل ال بـن أيب       )٨/١٣(، التاريخ الكبري    )١/١٧٥( ، تذكرة احلفاظ    )٢٨/٤٣٠(ذيب الكمال   ) ٢(

  ).١٠/٢٤٨( ، ذيب التهذيب )٦/٥٠٣(ميزان االعتدال ، )٦/٣٤(، سري أعالم النبالء )٨/٣٥٣(حامت 
  . أن من شيوخه عروة بن الزبري) ٢٨/٤٣٠(ذيب الكمال : وقد ذكر احلافظ املزى يف) ٣(

   ).١/٣٤٨(وال يصح مقاتل عن عروه، السنن :  قال الدار قطين
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  :  فمن أشهر من روى عنه

علقمة بن مرثد، وعتاب بن حممد بن شوذب، وأبو جعفر عيـسى بـن              
ماهان الرازي، وعمر بن صبيح، وخالد بن زياد الترمذي، وإبراهيم بـن أدهـم       
 وعبد اهللا بن املبارك، وعيسى بن عبيد وعبد الوهاب بن معاوية املروزي، وبكري            

 وصاحل بن سعيد، وعيسى     ،بن معروف الدامغاين، وشبيب بن عبد امللك التميمي       
بن موسى البخاري، ومصاد بن عقبة الزهراين، وعبد اهللا بن سعيد الدشـتكي،             

  . )١(ومسلمة بن علي اخلشين، وحفص بن ميسرة

 وأكثر من روى عنـه يف       ،هؤالء هم أشهر من روى عن مقاتل بن حيان          
 وقد نقل عن مقاتل أكثر اآلثار يف        ،بكري بن معروف الدامغاين   التفسري ونقل عنه    

  .)٢( كما أورده بن أيب حامت يف تفسريه،التفسري

                                                 
  ).٦/٣٤١(و سري أعالم النبالء ) ٢٨/٤٣٠(ذيب الكمال ) ١(
أن أشهر السالسل وأكثرها وروداًَ يف نقل اآلثار يف التفسري عن مقاتل            " بن أيب حامت    ا" تفسري  حيث يلحظ يف    ) ٢(

بن حيان هي هذه السلسلة أعين من طريق بكري بن معروف الدامغاين عن مقاتل بن حيان مما جعل كثرياً مـن                     ا
  . املفسرين يعدون بكرياً يف طبقات املفسرين

   )٣٢٩ / ١( طبقات املفسرين الداودي : انظر
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  املبحث الثالث 

  سريته ووفاته

كان مقاتل بن حيان عاملاً، حمدثاًَ، ومؤرخاً، ومفسراً، طوف وجال لطلب           
الـسر  العلم واحلديث، وكان ممن عىن علم القرآن وواظب علـى الـورع يف              

كان : قال عنه احلافظ املزي   . ، كما عرف رمحه اهللا بالعبادة والنسك      )١(واإلعالن
  . )٢(ناسكاً فاضالً

  . )٣(كان عابداً، كبري القدر، صاحب سنة: وقال عنه األمام الذهيب

هو من أهل بلخ، وكان ثبثاً يف احلـديث يـذكر           : وقال عبد اهللا املروزي   
  .)٤(بالعبادة

  . )٥( ليس به بأس رجل صاحلثقة: "بن حباناوقال 

إال أن  ) ٧(ويقال أم من أهـل بلـخ      ) ٦(كان يسكن مرو مدة وبلخ زماناً     
  . خطتهم مبرو، هو وإخوته

اليت ) دوال دوز (هو معىن كلمة    : قيل) اخلراز(يلقب مقاتل بن حيان بـ      
، والصواب أن هذا لقب ملقاتل بن سليمان ال ملقاتل          )٨(وردت يف امسه بالفارسية   

                                                 
  ).٢٨/٤٣٣( ذيب الكمال ) ١(
  ).٢٨/٤٣٣( ذيب الكمال ) ٢(
  ).٦/٥٠٣( ، ميزان االعتدال )١/١٧٥( ، تذكرة احلفاظ )٦/٣٤٠(سري أعالم النبالء ) ٣(
  ).١/٢٢٧( تاريخ أمساء الثقات ) ٤(
  ).١/٢٢٧( تاريخ أمساء الثقات ) ٥(
  ).٢٨/٤٣٣(ذيب الكمال ) ٦(
  ).١/٢٢٧( الثقات البن حبان تاريخ أمساء ) ٧(
  ).٦/٣٤٠( ، سري أعالم النبالء )٢٨/٤٣٣(ذيب الكمال ) ٨(
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لـسان  ( يان وهو لقب ألبيه كما حقق ذلك احلافظ بن حجر يف كتابـه              بن ح 
  .)١()امليزان

  : أســـرته

حيـان  (من موايل بين شيبان، وقد كان يقال له يف وقته           ) حيان  ( والده  
، وقد كان يلي الواليات واألعمـال       )٢(وهو لقب له ألنه جاء من العراق      ) نبطي

وكان قد حضر قتال يزيد بن املهلـب         ،خبراسان، مع قدره عند خلفاء بين أمية      
بالعقب وكان من قتيبة بن مسلم مبرتله، وكان إذا كتب إىل احلجاج صنع كذا،              

يا أبا  : فيكتب إليه احلجاج  . وصنع كذا، يعظم من شأنه، ويذكر من شكره إياه        
حفص ما أدري ما حياتك غداً، إال أين أراه مشتمالً على غدره، فكان كذلك،              

  .)٣(تيبه بن مسلم، وأعان من خرج عليه حىت قتلوهألب الناس على ق
  : إخوته

احلسن بن حيان، ويزيد بن حيان،      : من اإلخوة ) ملقاتل بن حيان    ( كان    
  . )٤( وا عددهم ومرتهلم،ومصعب بن حيان، وهم من أهل بلخ

                                                 
حدثنا حممد بن جعفر بن اإلمام ثنا زكريا بـن حيـىي أبـو              : حيث أورد عليه حديث جابر رضي اهللا عنه قال        ) ١(

: قال رسـول اهللا     : السكني قال حدثنا احملاريب عن مقاتل بن دوال دوز عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال               
من قرأ القرآن، أو قال مجيع القرآن، كانت له عند اهللا دعوة مستجابة أن شاء عجلها وإن شاء أخرها لـه يف                      (

  . تفرد به احملاريب: قال احلافظ). اآلخرة
وقال الطرباين مل يسند مقاتل سواه فدل على أنه غري بن حيان عنده، وقد أورد الذهيب هذا احلـديث يف                    : قال
  . هـ.أ. وهذا يدل على وهم من ظن أنه بن حيان: مجة مقاتل بن سليمان مث قالتر

   ).٢٨/٤٣٣( ، وذيب الكمال )١٠/٢٤٨(ذيب التهذيب : وانظر
   ).٦/٣٤١( ، سري أعالم النبالء )٢٨/٤٣٣( ذيب الكمال  )٢(
  ).٢٨/٤٣٣( ، ذيب الكمال )٦٠/١٠٤(تاريخ مدينة دمشق  )٣(
  ).٦٠/١٠٤( ، تاريخ مدينة دمشق )٢٨/٤٣٣ (ذيب الكمال )٤(
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وقال . ق خيطئ وصد: )١(أما يزيد بن حيان فقد قال عنه احلافظ بن حجر         
  .)٢( جملز وبن بريده وكان ممن خيطئ وخيالفيروى عن أيب: بن حبان

وقد ذكره بـن     .)٣(لني احلديث : قال احلافظ عنه  . وأما مصعب بن حيان   
  .)٤(حبان يف الثقات

  .وأما احلسن بن حيان فلم أعثر له على ترمجة
  . وقد ذكر بعض املؤرخني أخاً رابعاً ملقاتل بن حيان وهو حيىي بن حيان

  . له عن أيب جملز وبن بريده أغاليط: )٥(قال عنه يف لسان امليزان
حيىي بن حيان أخو مقاتل له عن أيب جملـز وبـن بريـده              : وقال الذهيب 

 وعلى ذلك فإخوته أربعة هو خامسهم ولـيس ثالثـة كمـا تـوهم         )٦(أغاليط
  .هذا األخريحيث أغفل ذكر  )٧(البعض

كما كان ملقاتل بن حيان عمه تعرف بعمره وقد روت عن عائشة رضي             
  .)٨( عنها حديث النبيذاهللا

                                                 
  )٢٤٣( الترمجة / ٢(التقريب  )١(
  ).٧/٦١٩(الثقات ) ٢(
  ).١١٥١(الترمجة ) ٢/٢٥١(التقريب ) ٣(
  ).٧/٤٧٩( الثقات ) ٤(
  ).٦/٢٥١( لسان امليزان ) ٥(
  ).٧/١٧٠( ميزان االعتدال ) ٦(
   ).٦٠/١٠١( كر ، تاريخ دمشق البن عسا)٢٨/٤٣٣( ذيب الكمال : أنظر) ٧(
 غدوه يف سقاء وال ختمره، وال جنعل فيه عكراًَ فإذا أمسى تعـشى              ا ننتبذ لرسول اهللا     كن(قوله عليه السالم    ) ٨(

فشرب على عشائه فإن بقي شيء فرغته أو صببته مث يغسل السقاء فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائـه فـإن                
  ).مرتني: أفيه غسل السقاء مرتني ؟ قالفضل شيء صببته أو فرغته مث يغسل السقاء فقيل له 

حدثنا شبيب بن عبد امللك، عن مقاتـل بـن          : حدثنا مسدد، قال  : قال) ٣/٣٣٤(وقد رواه أبو داود يف سننه       
  ).٨/٣٠٠( ، والبيهقي يف السنن )٦/١٢٤(وأمحد يف املسند . حيان، عن عمره، عن عائشة به
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  : توثيق العلماء وثناؤهم عليه
سألت حممد بن إمساعيـل     : قال أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم األمناري      

  .)١(مقاتل بن حيان صدوق: فقال: البخاري

  .)٢(مقاتل بن حيان اخلراساين ثقة: وقال حيىي بن معني

  .)٣(ليس به بأس: وقال النسائي وأبو داود

  .)٤(صاحل احلديث: طينوقال الدار ق

ذاك : وسئل عبد الرمحن بن احلكم بن بشري عن مقاتل بن حيان ؟ فقـال             
  .)٥(مرتفع مرتفع

أنـه ذكـر   : وقال عبد السالم بن عتيق، حدثنا مروان بن حممد الطاطري     
  .)٦(ثقة: مقاتل بن حيان فقال

  . )٧ ()الثقات( بن حبان يف اوقد ذكره 

 العلماء العاملني ذا نسك وفضل صاحب       كان من : وقال عنه اإلمام الذهيب   
  .)٨(سنة

                                                 
  ).٢٨/٤٣١ (، ذيب الكمال )٦٠/١٠٧(تاريخ مدينة دمشق ) ١(
، لـسان امليـزان     )٢/٢٧٢(، تقريب التهـذيب     )١٠/٢٤٨(، ذيب التهذيب    )٢٨/٤٣١(ذيب الكمال   ) ٢(

  ).٦/٥٠٣( ، ميزان االعتدال )٧/٣٩٧(
، ميـزان االعتـدال     )١/٨٣( ، طبقات احلفاظ    )٦/٣٤٠( ، سري أعالم النبالء      )١٨/٣٣٧( ذيب الكمال   ) ٣(

)٦/٥٠٣.(  
  ).٥٢٧( ، الترمجة الضعفاء واملتروكني) ٤(
   ).٦٠/١٠٦( ، تاريخ دمشق  )٢٨/٣٣٧( ذيب الكمال ) ٥(
  ).١/١٧٥(، تذكره احلفاظ )٦/٣٤١(سري أعالم النبالء ) ٦(
  ).٧/٥٠٧(الثقات ) ٧(
  ).١/١٧٥( ، تذكرة احلفاظ )٦/٣٤١( سري أعالم النبالء ) ٨(
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صدوق فاضل، أخطأ األزدي يف زعمه أن وكيعاً        : وقال احلافظ بن حجر   
 روى له اجلماعـة     –)١(كذبه، إمنا كذب الذي من بعده يعين مقاتل بن سليمان         
  . )٢(ال أحتج به: سوى البخاري، ومل يتكلم فيه إال ابن خزمية حيث قال

  لصحابة أم ال ؟ هل أخذ مقاتل عن ا

يروى مقاتل بن حيان عن كبار التابعني يف التفسري وغريه وممـن شـافه              
الصحابه وأخذ عنهم كمجاهد بن جرب، واحلسن البصري، وغريهم وكم استفاد           
ونقل عنهم كثرياً، بل يذكر بعض األحيان أنه أخذ تفسري قوله تعاىل مثالً مـن               

  . فالن وفالن كما سيأيت بيانه

  النظر هل أخذ مقاتل بن حيان عن الصحابة ؟ ولكن يبقى 

 أنه مل يأخـذ عـن       ،يظهر يل من خالل النظر يف ترامجه وأسانيد تفسريه        
الصحابة شيئاً، ومل يرو عنهم، وما ينسب إليه من روايته عن كبار الصحابة إمنـا               

 ممن أخذ التفسري عن بن عباس       ، أو سعيد بن جبري    ،هو يف الغالب بواسطة جماهد    
 الضحاك بن  (  كما جرى ذلك لشيخه      ، هذا قد حيصل لبعض التابعني     ، ومثل

: بن عباس؟ قـال ال    ا هل مسعت من     ،حينما سأله عبد امللك بن ميسرة     ) مزاحم
  . )٣(عن ذا وعن ذا: فهذا الذي حتدث عمن أخذته ؟ قال: قلت

                                                 
، وأما مقاتل بن سليمان فقـد       )١/١٧٥( ظ  قال يف تذكره احلفا   . ذلك ألنه رمى بالتجسيم كما هو معروف      ) ١(

  . كان يف هذا الوقت وهو متروك احلديث، وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم حبراً يف التفسري
ينسب إىل الكذب   : الذي حكاه أبو الفتح األرذي عن مقاتل قوله سكتوا عنه مث حكى عن وكيع أنه قال               : قلت
حسبه التبس عليه مقاتل بن حيان مبقاتل بن سليمان فابن حيـان صـدوق قـوي                وا: اإلمام الذهيب : قال: قال

  . احلديث والذي كذبه وكيع فابن سليمان
  .وقال بن معني ضعيف، وكان أمحد بن حنبل ال يعبأ مبقاتل بن حيان وال مبقاتل بن سليمان: مث قال

  ).١/٨٣( ، طبقات احلفاظ )٢٨/٤٣٣( ذيب الكمال ) ٢(
  ).٩٥(، املراسيل البن أيب حامت ص )١/٤٥٩(، اجلرح والتعديل )٥/٤٥٤(هذيب ذيب الت) ٣(
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وإذا كان الضحاك شيخ مقاتل مل ينقل عنه أنه أخذ من الصحابة وقد تويف              
  . قرب من ثالثني سنة فاحلكم على مقاتل بأنه أخذ عن الصحابة فيه نظرقبله مبا ي

 أبو بسطام موىل لبكر بن      ،مقاتل بن حيان النبطي   : )١(بن حبان ا: لذا قال 
  .  ال يصح له عن صحايب لقى، أمنا تلك أخبار مدلسه،وائل

من قال أنه    يفهم منه وجود  ) إمنا تلك أخبار مدلسه    (:بن حبان اويف قول   
أقف له على أثر يدل على أنه شافه الـصحابه أو             لكين مل  ن الصحابة   أخذ ع 

  . واهللا أعلم. أخذ منهم مما يؤكد أنه مل يأخذ عنهم شيئاً

  :أقواله

أثرت بعض األقوال اليت حكاها مقاتل بن حيان، واليت تدل على احلـث             
 من   البدع وأهلها، والتحذير   ، والترغيب يف التمسك بالسنة، وذم     على طلب العلم  

  . الفنت، واحترام أهل بيت النيب 

   .)٢(طول التفكر يف احلكمة تلقيح للعقل: فمن ذلك ما أثر عنه أنه قال

 صديق، وال حلسود غناء، وطول النظر بـاحلكم         مللولليس  : وقال أيضاً 
 وأهـل  ، أم يذكرون النيب  تلقيح العقل، وأهل هذه األهواء آفة أمة حممد         

لذكر احلسن اجلمال من الناس، فيقذفون م يف املهالك، فما          بيته فيتصيدون ذا ا   
أشبههم مبن يسقى الصرب باسم العسل، ومن يسقى السم القاتل باسم التريـاق،             
فأبصرهم فإنك أن ال تكن أصبحت يف حبر املاء فقد أصبحت يف عجز إالهواء،              

ن البحـر   الذي هو أعمق غوراً، وأشد أضطرابا، وأكثر عواصفاً، وأبعد مذهباً م          

                                                 
  ).١/١٩٥(مشاهري علماء األمصار )  ١(
  ).٦٠/١٠٨(تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ) ٢(
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 فإم هم السيارة    ،وما فيه فلتكن مطيتك اليت تقطع ا سفر الضالل إتباع السنة          
  .)١(الذين إىل اهللا يعمدون

  : ما اشتهر به مقاتل من العلوم

يشتهر كثري من العلماء يف كثري من الفنون، بينما يعرف آخـرون بفـن              
 مجاعة يعـرف الفنـون،   التفسري مثالً أو فن احلديث، أو غريمها ولرمبا كان عاملاً      

 واليت هي يف    –ويصيب أوهلا وآخرها، وقد اشتهر مقاتل بن حيان ببعض الفنون           
 إذ أن كثرياً من الفنون كان طبيعة هلـم وسـليقه علـى       –احلقيقة الفنون كلها    

  .  والتفسري، والتاريخ،ألسنتهم، ومن ذلك احلديث

  :  مقاتل احملدث-١

عن كثري من التابعني كـثرياً مـن        فقد عرف مقاتل باحلديث حيث أخذ         
األحاديث وروى عنهم، ومنهم أشهر احملدثني، وهو إذ يروى وينقل فهـو ثقـة              

وقد روى  ).توثيق العلماء له وثناؤهم عليه      ( حافظ كما سبق أن بينته يف مبحث        
  .  وبن ماجه، والنسائي، والترمذي،له األربعة أبو داود

وله حـديث يف صـحيح      : يبقال الذه ، كما روى له مسلم يف صحيحة       
   )٢(مسلم من رواية علقمة عنه وكان من العلماء ذا نسك وفضل صاحب سنة

وقـال  . )٣ ()وكان ثبتاً يف احلديث ويذكر بالعبادة     : (... بن حبان اوقال  
   .)٤ ()وكان صدوقاً فيما يروي إذا كان دونه ثبت: أيضاً

                                                 
  ).٦٠/١٠٨(تاريخ دمشق ) ١(
   ). ٦/٣٤٠( سري أعالم النبالء ) ٢(
  ).١/٢٢٧( تاريخ أمساء الثقات ) ٣(
  ).٧/٥٠٨( ان الثقات البن حب) ٤(
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لك وأنه قـد    وذا نعرف مدى عناية مقاتل باحلديث ومدى اهتمامه بذ        
  .ضرب من ذلك بنصيب وافر

  :  مقاتل املفسر-٢
يعترب علم التفسري هو العلم الذي برع فيه مقاتل رمحه اهللا، بل به عـرف                 

 وعال صيته، بل غدا هذا الوصف لقباً يعرف به، ومييزه عن غريه             ،واشتهر ذكره 
: يزيد بن حيان حيـث قـال      : كما قال اخلطيب يف تاريخ بغداد يف ترمجة أخيه        

  .)١()يزيد بن حيان اخلراساين أخو مقاتل بن حيان صاحب التفسري(

 ،عن مراد اهللا تبارك وتعاىل يف كتابـه       وعلم  فهو صاحب تأويل وتفسري،     
ه إال دليالً على سعة علمـه       وما نقل كثري من املفسرين آلرائه، واعتدادهم بأقوال       

  . ايته ذا العلموشده عن

  . )٢(م القرآنوكان ممن عىن بعل: بن حباناقال 

 خرج له   ،مقاتل بن حيان النبطي، من الطبقة السادسة      : )٣(وقال الداودي 
  ). تفسري(اجلماعة إال البخاري وله 

رجل إذن صاحب علم ودراية بتأويل كالم اهللا تعاىل، ويفهم من كالم            لفا
 ولـيس   ،الداودي أن له تفسرياً قد ضم فيه تأويل كالم اهللا تعاىل يف سفر مستقل             

 كذلك إذ من املرجح أن يكون مراده أن له تفسرياً لكالم اهللا تعاىل يف كثري                األمر
  .  ال أنه قد جمع يف كتابه مسقل واهللا أعلم،من اآليات

                                                 
  ).١٤/٣٣٢( تاريخ بغداد ) ١(
  ).١/١٩٥(مشاهري علماء األمصار ) ٢(
  ).٢/٣٢٩(طبقات املفسرين ) ٣(
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  : اعتبار املفسرين ألقواله وآرائه
هذا وقد وجدت اعتبار كثري من املفسرين ألقوال مقاتل وآرائه يف التفسري              

 Ω⇑ÿΞ≤Ω…ƒ∫Ω⎝ ⇑Ψ∨ ⎯ψΞ™Ψ⇓⎝Σ  ‚Ω Σ¬Σ™ΩΤ⇓⎡Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ …هللا تعـاىل    فمن أمثلة ذلك قوله عند قول ا      

  . هم املنافقون: قال مقاتل )١(≈

    وهذا أشبه األقوال ويشهد له قول      : )٢(بن كثري بعد إيراده هذا القول     اقال  
… ⌠⇑ΘΩ∧Ψ∨Ω⎝ ψΡ∇ς√⎯⎡Ωš φ⇔ΨΘ∨ Ψ‡…Ω≤⎯∅ΚΚς‚⎮≅… ∃Ω⇐⎡Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩ⇒ΤΣ∨ ⌠⇑Ψ∨Ω⎝ Ξ™ΤΤ⎯∑ςΚ… ∃Ψ◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅… Ν…⎝Σ Ω≤Ω∨ ⎠ς∏Ω∅ Ψ⊄†Ω⊃ΠΨ⇒√≅… 

‚Ω ∃⎯ψΣ™Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ Σ⇑⎯Τµ⎧ðš &⌠¬Σ™Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ⇓  ≈) ٣(.  

أي : )٤(≈ ∅Σ™ς√Ω⎝ β™ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… ⇑ΨΘ∨ γ⇐⎝Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⌠¬Σ∑ †ΤΩ™ς√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ∧ΗΤΩΤ¬⌠ …وقال عند قولـه     
قد كتبت عليهم أعمال سيئة البد أن يعملوها قبل موم لتحق علـيهم كلمـة               

 …≅√Σ⋅†Ω⊕ς≡Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς …ويف قوله تعاىل    )٥(وهو ظاهر قوي حسن   : كثريبن  اقال  . العذاب

Ν…⎡Σ⎝ΡΚ… ð Η̂ΤΩΨ∇<√≅… Θβ™Ψš ⎯ψΡ∇Πς√ ≈) يعين ذبائحهم: قال) ٦ .  
وهذا أمر جممع عليه بني العلمـاء أن ذبـائحهم حـالل            : بن كثري اقال  
  . )٧(للمسلمني

هلا اعتبار  واألمثلة يف هذا كثرية قد بسطت يف ثنايا البحث يلحظ من خال           
 مما يتضح معه شهادم جبهـوده       ، وترجيحهم آلرائه  ،كثري من املفسرين ألقواله   

  . وأصالته العلمية

                                                 
  ).٦٠: (سورة التوبة، آية) ١(
  ).٢/٢٢٣(تفسري ابن كثري ) ٢(
  ).١٠١: (سورة التوبة، آية) ٣(
  ).٦٣: (سورة املؤمنون، آية) ٤(
  . وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، والسدى، ومقاتل،ة، من قول قتاد)٣/٢٥٠(تفسري ابن كثري ) ٥(
  ).٥: ( سورة املائدة، آية) ٦(
، عن بن عباس، وأيب أمامه، وجماهد، وسعيد بن جبري، وعكرمة، وعطـاء، واحلـسن          )٢/٢٠(تفسري بن كثري    ) ٧(

  .ومكحول، والنخعي، والسدى، ومقاتل بن حيان، والضحاك
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  : وفــاتــه

  . اختلف علماء التاريخ والتراجم يف مكان وفاته

  .)١(فذهب بعض العلماء إىل أنه تويف بأرض اهلند

ذلك أنه  : ه قصة  وخلرب وفات  ،والذي عليه أكثر املؤرخني أنه تويف يف كابل       
 اإلسـالم    مث دعا خلقاً هناك إىل     ،هرب يف أيام أيب مسلم اخلراساين منه إىل كابل        

 فخرج من هناك فلما سـار ليلـتني         ،فأسلموا، وكره مقاتل املقام بأرض الشرك     
  .)٢(مات رمحه اهللا

وذكر احلسن بن مسلم أنه حضر معه كابل وأنه مات بكابل، وأن كابل             
أنه كـان رجـالً     : قال: أنه ليس على دينك   : فقيل له :  لعليه، قا )٣(شاه تسلب 

  .)٤(صاحلاً

 وأنه هاجر منها ألا كانت بـالد        ،ففي هذا ما يثبت أنه مات يف كابل       
 فلما خرج وسار ليلتني مات، وعلى هذا أكثر كتب          ،شرك بعد أن كره املقام ا     

  .التراجم

   

                                                 
، والـداودي يف طبقـات      )٢/٢٧٢(محه اهللا كما يف كتابه التقريـب        وقد ذهب إىل هذا احلافظ بن حجر ر       ) ١(

هرب مقاتل بن حيان عن مصقله بـن هـبرية          : ، وتبعهم على ذلك بن عساكر حيث قال       )١/٣٢٩(املفسرين  
الشيباين، وزياد بن عبد الرمحن القشريي، وغالب موىل متيم، أيام أيب مسلم فاستجاروا رسل فأقـاموا عنـده                  

  .تل املقام بأرض الشرك، وناء مث فخرج من هناك فلما سار ليلتني ماتفكرهوا وكره مقا
   ). ٦٠/١٠٩( الصواب زنبيل، وهو ملك اهلند : قال بن عساكر

  .ويف هذه إشارة إىل أنه هرب إىل اهلند ال إىل كابل وأم أقاموا عند ملك اهلند مث خرجوا من هناك: قلت
، سري أعالم النـبالء     )١٤/١٧١( ، ميزان االعتدال    )٥/٥٢٢( ب  ، ذيب التهذي  )١٨/٣٣٧(ذيب الكمال   ) ٢(

)٦/٣٤٠.(  
  .أي لبس السالب وهي ثياب املأمت السود: تسلب عليه) ٣(
  ).   ٢٤٨ /  ١٠(، ذيب التهذيب )٦٠/١٠٤( ، تاريخ مدينة دمشق )١٨/٣٣٩( ذيب الكمال ) ٤(
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  : تاريخ وفاته

ويف فيه مقاتل بن حيان، فمن قائل أنه        تباينت أراء العلماء يف الزمن الذي ت      
   .)٢(، ومن قائل أنه تويف يف حدود اخلمسني ومائة)١(تويف قبيل اخلمسني ومائة

وقد حبثت يف كتب التراجم والتاريخ ألتأكد من تاريخ وفاته إال أنـين مل              
أجد اتفاقاً ميكن املصري إليه كعادة كثري من العلماء املؤرخ هلم، بل قل من نقـل                

  . اق يف زمن وفاتهالوف

مقاتل بن (املقاتلني  هو وقوع اخللط بني _يف نظري_وسبب هذا اخلالف   
 يف تاريخ وفاة الثاين، فقد جزم بعض املؤرخني أنـه           )مقاتل بن سليمان  ( و )حيان

تويف سنة مخسني ومائة، وليس هذا هو أول اخللط بينهما بل وقـع اخللـط يف                
 هذه السنة هي سنة     واألظهر أن  وتعديالً،    وكالم العلماء حوهلما جرحاً    ،أمسيهما

  .  كما ذهب إىل هذا أكثر املؤرخني، ال مقاتل بن سليمان،وفاة مقاتل بن حيان

تويف يف حدود اخلمـسني     (: يف ترمجة مقاتل بن حيان    : قال اإلمام الذهيب  
  . ))٣( وعاش مقاتل بن سليمان الضعيف بعده أعواماً،ومائة

                                                 
، طبقات املفسرين   )٨/٣٥٣( اجلرح والتعديل   ،  )١٠/٢٤٨( ، ذيب التهذيب    )٢٨/٤٣٠( ذيب الكمال   ) ١(

  ).٢/٣٢٩(الداودي 
  ).٦/٣٤٠( سري أعالم النبالء ) ٢(
  ).٦/٣٤٠( سري أعالم النبالء ) ٣(
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  املطلب األول

   اعتمد عليهااملصادر اليت

  :القرآن الكرمي: املصدر األول

يعد تفسري القرآن بالقرآن املصدر األول للتفسري عند املفسرين عامة ومنهم        
مقاتل بن حيان، ألن أعظم ما يفسر به القرآن الكرمي هو القرآن نفـسه إذ مـن         

  . املعلوم أن صاحب اخلطاب أعلم مبراده به

 يفسر القرآن بالقرآن ، فما أمجل       أحسن طرق التفسري أن   ": قال الزركشي 
يف مكان فقد فصل يف موضع آخر، وما اختصر يف مكان فإنـه قـد بـسط يف                  

  . )٢(" وهو مما أمجع عليه العلماء رمحهم اهللا،)١(آخر

ومن املعلوم أن هذا النوع من التفسري ال يتأتى إال ملن كان عاملـاً مبعـاين     
  . )٣( إىل فطنة واسعة وفهم تاماآليات اليت جعلها نظائر لبعضها مما حيتاج

 كغرية من املفسرين    –ومقاتل بن حيان ممن تعرض هلذا النمط من التفسري          
–         ا ويفسر املعىن مبا يشاكله ويشاففي قوله تعـاىل ه،   فكان يفسر اآلية بنظريا :  
… Ψ◊Ω∼Ψ♠†Ω⊆<√≅…Ω⎝ %⌠¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏Σ∈ ≈)٥(هم اليهود: قال) ٤( .  

                                                 
 ).٩٢ص (املقدمة يف أصول التفسري:  وانظر) ٢/١٥٢(الربهان ) ١(
 ).  ١/٥(أضواء البيان: وانظر) ٢/١٧٥(االتقان للسيوطي ) ٢(
ـ    وقد سئل أمحد بن     ) ٣(  …ΘΩ⇐ΜΞ …: يف قولـه تعـاىل    ) اهللوع(النحوي اللغوي عن  ) ثعلب(حيىي أبو العباس، املعروف ب

Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΜΞ⎮≅… Ω⊂Ψ∏Σ †[∅⎡ΣΤ∏Ω∑ ≈  قد فسره اهللا فال تفسري أبني من تفسريه وهـو قولـه        : (فقال. ١٩:  املعارج، آية :… …ς′ΞΜ… 

Σ©ϑðΤ♥Ω∨ ΘΣ≤Πς↑√≅… †_∅⎝Σ∞Ω– (20) …ς′ΞΜ…Ω⎝ Σ©ϑðΤ♥Ω∨ Σ⁄⎯κΩ<√≅… †[ΤΤ∅⎡ΣΤ⇒Ω∨ ≈   ،أنبـاء الـرواه    ) ١/٢٩٦:(، بغية الوعاة  ٢١-٢٠ املعارج

)١/١٧٣.(  
 ).٥٣: (سورة احلج، آية) ٤(
 .من قول مقاتل بن حيان) ٣/٢٣١: (بن كثري يف تفسريهاأورده ) ٥(
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طالق هذا الوصف يف القرآن الكرمي على اليهـود يف          فمن املعلوم أنه قد غلب إ     
   )١(≈ ⊆πŒΩ♥Ω⊆ΩΤ⊇ ∃⎯¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ χ⁄κΨ‘Ω{Ω⎝ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ φ⎦⎡Σ⊆Ψ♥ΗΤΤΩΤ …: أكثر من موضع كقوله تعاىل

ال غنب أعظم من أن يدخل هؤالء       : قال) ٢(≈ …≅√ð∠Ψ√.ς′ Σ⋅⎯⎡Ωÿ %Ξ⇑ΣΤŠ†Ω⎜⊕Πς …ويف قوله تعاىل    

 Ω∨Ω⎝ ?⇑Ψπ∨⎣Σÿ⇑ …: وقد فسر ذلك بقوله تعـاىل     . )٣(لنارإىل اجلنة ويذهب بأولئك إىل ا     

Ψϑð/≅†ΨŠ ⎯™Ω∧⎯⊕ΩÿΩ⎝ †_™Ψ∏ΤΗΤΩ″ ⌠≤ΠΨ⊃ς∇Σÿ Σ©ΤΤ⎯⇒Ω∅ −Ψ©Ψ†ΩΛΤΤΤΘΨ∼Ω♠ Σ©<∏Ψ⎯ŸΣÿΩ⎝ ξŒΗΤΤΠς⇒Ω– ⎟Ξ≤⎯⎨µð– ⇑Ψ∨ †Ω™Ψ⎨µð⎯š Σ≤ΗΤΩ™πΤΤ⇓ςΚ‚⎮≅… 

φ⇔ΤÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†Ω™∼Ψ⊇ &…_ŸΤΩΤŠΚς… ð∠Ψ√.ς′ ƒ⎯⎡Ω⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… (9)  φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ν…⎡ΣΤŠΠςϒΩ{Ω⎝ 

:†ΤΩ⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… 〉 Η̂ΤΩ™π″Κς… Ξ⁄†Πς⇒√≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ ∃†ΩΤ™∼Ψ⊇ ð♦⎯Λ⎤ΨΤŠΩ⎝ Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… (10) ≈) ــه :أي، )٤  أن

ال : فسر اآلية بسياقها فقد ذكر اهللا تعاىل أهل اجلنة وأهل النار، لذا قال مقاتـل              
 اجلنة، وهؤالء النار أي أن أهل اجلنة يغبنون أهل النار            يدخل هؤالء   أن أعظم من 

  .  ويتحسرون عليهم

Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⌠≤ΤΨ⊃Τ<⎜∅≅… ⎠Ψ√ π …قوله تعـاىل    : ومن أمثلة ذلك أيضاً    Ω̂∑Ω⎝ ⎠Ψ√ †_|<∏ΤΣ∨ 

‚Πς ⎠Ψ⎜⊕ΩΤ‰?⇒Ωÿ ξŸΩšςΚ‚Ψ ?⇑ΨΘ∨ ϖ∃⎟ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ ≈) فقد فسر هذا امللك باآلية بعدها وهـو قولـه           )٥         

… †ΩΤ⇓⌠≤ΤϑðΩ♥ΩΤ⊇ Σ©Τς√ Ω˜ÿΘΞ≤√≅… ⎟Ξ≤⎯•ΩΤ −Ψ®Ξ≤⎯∨Κς†ΨŠ [∫:†ΤΩΣ⁄ 〉⎯Τ∼Ωš ð‡†Ω″ςΚ… (36) Ω⇐κΨ≠ΗΤΩΤ∼ϑðΤ↑√≅…Ω⎝ ΘΩ™Ρ® 

ξ∫:†ΤΩΘΤ⇒ΩΤŠ ω↓…ΘΩ⎡ΩΤ⎜∅Ω⎝ (37) Ω⇑ÿΞ≤Ω…ƒ∫Ω⎝ Ω⇐κΨΤ⇓ΘΩ≤ΤΩ⊆ΤΣ∨ ℑ Ψ †Ω⊃π″ςΚ‚⎮≅… (38)  …ΩϒΗΤΩ∑ †ΩΤ⇓Σ⎢:†ð≠Ω∅ ⌠⇑ΣΤ⇒⎯∨≅†ΩΤ⊇ ⎯⎝ςΚ… 

π∠Ψ♥⎯∨ςΚ… Ξ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ξ‡†Ω♥Ψš (39)  ≈) هذا الذي أعطينـاك مـن امللـك التـام          :أي،  )٦ ، 

                                                 
 ).١٦: (سورة احلديد، آية) ١(
 ).٩: (سورة التغابن، آية) ٢(
   .  مقاتل بن حيانعن) ٤/٣٧٦:(بن كثري يف تفسرياأورده ) ٣(
 ).١٠-٩: (سورة التغابن، آية) ٤(
 ).٣٥: (سورة ص، آية) ٥(
 ).٣٨، ٣٧، ٣٦: (سورة ص، آية) ٦(
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حرم من شـئت ال حـساب       أ كما سألتنا فاعط من شئت و      ،والسلطان الكامل 
  . )١(عليك

 …≅√Ν…⎝Σ≤Σ{<′≅…Ω⎝ Ω◊Ω∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ Σ©Ω⊆ΗΤΩΤ‘∼Ψ∨Ω⎝ ⎟ΨϒΠς …: وقال أيضاً عند قوله تعـاىل     

¬Ρ∇ΩΤ⊆ς’…Ω⎝ ,−Ψ©ΨΤŠ ≈) ٢( .  

 ∨ΜΞ…Ω⎝ ΩϒΩςΚ… ð∠ΠΡŠΩ⁄ ?⇑Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ Ω⋅Ω …ƒ∫ ⇑Ψ′> … هذا امليثـاق بقولـه تعـاىل         فقد فسر 

⎯ψΨ∑Ξ⁄⎡Σ™〉ℵ≡ ⌠¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Σ′ ⎯¬Σ∑ΩŸΩ™<→Κς…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… 〉Œπ♥ς√Κς… ∃⎯¬Ρ∇ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ +υ⎠ς∏ΩΤŠ ≈) ٣(   

هم وهو تذكار مبا أخذ تعاىل من العهد على ذرية آدم حني استخرج           : قال
  . )٤(من صلبه وأشهدهم على أنفسهم

  احلديث النبوي الشريف : املصدر الثاين

 لبعض اآليات معىن األحاديث الواردة عن       )مقاتل بن حيان  (تضمن تفسري     
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن مل يكن بنفس اللفظ، ولكن هو يف نظري تفـسري                

  . ى أنه تفسريللقرآن بالسنة، وإن مل يكن قد صدر كالمه مبا يدل عل

                                                 
 . من قول مقاتل بن حيان) ٧/٩٥(أورده البغوي يف معامل التنـزيل ) ١(
 ).٧: (سورة املائدة، آية) ٢(
 ).١٧٢: (سورة األعراف، آية) ٣(
 .عن جماهد، ومقاتل بن حيان) ٢/٣١(بن كثري من تفسريهاأورده ) ٤(
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ومن املعلوم أن طلب تفسري القرآن من السنة من أوفق األعمال وأجلـها،             
كل ما حكم به    : رمحه اهللا  )١(لكوا شارحة للقرآن، وموضحة له، قال الشافعي      

 …ΤΠς⇓ΞΜ†: …: قـال تعـاىل   ) ٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن          

:†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… ð Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ω¬Ρ∇⎯™ΩΨ√ Ω⇐⎯κΤΩŠ Ξ♣†Πς⇒√≅… :†Ω∧ΨŠ ð∠ΗΤ⎥Ω⁄ςΚ… &ϑðΣ/≅… ‚ΩΩ⎝ ⇑Ρ∇ΩΤ Ω⇐κΨ⇒ΜΞ⎥:†Ω<∏ΠΨ√ 

†_Τ∧∼Τγ±Ω (105) ≈)٣( .  

لذا كان لزاماً على املفسر أن يكون عارفاً بالسنة رواية ودراية خاصة فيما             
  . )٤(يتعلق بالتفسري حمترزاً عن الضعيف واملوضوع

  : ضمنت تفسريات مقاتل قدراً ال بأس به من ذلكوقد ت
 ∅ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ∏φΤΤΤΤ⊕Τ⎯•ΤΩ Ωϑð/≅… ⊥◊φΤΤ∂⌠≤Σ‚ …: قوله عنـد قولـه تعـاىل      : فمن ذلك مثالً  

⌠¬Σ|Ψ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς‚ΨΠ ≈) عرضة ليمينك أن ال تصنع اخلري ولكن كفر         أي ال جتعلنَّ  :  قال )٥ 

  .)٦(عن ميينك واصنع اخلري

                                                 
هو حممد بن إدريس بن العباس الشافعي، املطليب، أبو عبد اهللا املكي، نزيل مصر،رأس الطبقة التاسعة، اـدد                  ) ١(

 ).٣١(، ترمجة)٢/١٤٣(، التقريب )هـ٢٠٤(ألمر الدين على رأس املئتني، تويف سنة 
 ).٩٢ص (املقدمة يف أصول التفسري) ٢(
 ).١٠٥(لنساء، آيةسورة ا) ٣(
 ).١٣١ص (أصول التفسري وقواعده : انظر) ٤(
 ).٢٢٤(سورة البقرة، آية ) ٥(
، والنخعي، وجماهد، وطاوس، وسعيد بن جـبري،        عن مسروق، والشعيب  ) ١/٢٧٣(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ٦(

نـس، والـضحاك،    وعطاء، وعكرمة، ومكحول، والزهري، واحلسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أ           
 .وعطاء اخلراساين، والسدى
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 موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صـلى   ويف هذا إشارة حلديث أيب    
أين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خـرياً             : (اهللا عليه وسلم قال   

   .)١ ()عنها إال أتيت الذي هو خري وحتللتها

 ∨Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… ð♦ΜΞ⎤ΩΤÿ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ⇑Ψ … :ومن ذلك أيضاً ما قاله عند قوله تعـاىل        

⌠¬Ρ∇Ψ⇒ÿΨ  ≈) ٣(يعين يئسوا أن يرجعوا إىل دينهم:  قال)٢( .  

إضافة النعم  : املكر،  )٤ (≈  ⊆ς′ΞΜ… ψΣ™ς√ χ≤Τ<∇ΘΩ∨ &†Ω⇒Ψ†ΩΤÿ…ƒ∫⌡⎠Ψ… …: وقال عند قوله تعاىل   

  . )٥(سقينا بنوء كذا: اىل غري اهللا يقولون

رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا       _ إىل حديث زيد بن خالد       ويف هذا إشارة  
أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر فأما من قال سقينا بفضل اهللا            ( :لعليه وسلم قا  

 كذا وكذا فهو    ءورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكواكب وأما من قال سقينا بنو          
   )٦ ()كافر يب مؤمن بالكواكب 

                                                 
) ١٦٥٠(رواه مسلم يف األميان، باب ندب من حلف مييناً فرأى غريها خرياً منها أن يأيت الذي هو خري بـرقم                     ) ١(

)٣/١٢٧٢.( 
 ). ٣(آية: سورة املائدة) ٢(
ومقاتل بـن حيـان،     بن عباس، وعطاء بن أيب رباح، والسدى،        امن قول   ) ٢/١٣(بن كثري يف تفسريه   اأورده  ) ٣(

  ). ٤/٤١٨(واعتمده الطربي ومل يذكر غريه ) ٣/١٢(والبغوي يف معامل الترتيل
وعلى هذا املعىن يرد احلديث الثابت الذي رواه مسلم عـن جـابر أن              : بن كثري رمحه اهللا بعد ذكره ذلك      اقال  

زيرة العرب ولكن بالتحريش    إن الشيطان قد يئس أن يعبده املصلون يف ج        :(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
 ).بينهم

 ). ٢١(سورة يونس، آية، ) ٤(
 ).٤/١٨:(بن اجلوزي يف زاد املسريامن قول مقاتل بن حيان، و) ٤/١٢٧:(أورده البغوي يف معامل الترتيل) ٥(
قـول  : باب) ١٠٣٨:(يستقبل اإلمام الناس إذا سلم، ويف االستسقاء      : باب) ٨٤٦:(أخرجه البخاري يف اآلذان   ) ٦(

 .بيان كفر من قال مطرنا بالنوء: باب) ٧١:( ومسلم يف اإلميان≈  Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω⊕⎯⎨µð–Ω⎝ ⎯¬Ρ∇ΩΤπ∈ƒΨ⁄ ⎯¬Ρ∇ΠςΤ⇓Κς… Ω⇐⎡ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤ …: اهللا تعاىل
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  علمه بلغة العرب :  املصدر الثالث

علم ما  أو عامل ب  ،أو مفسر ،  أو فقيه  ،نه ال يستطيع أحد أن يدعى أنه جمتهد       إ
 ال بنحوهـا    ،من علوم اإلسالم إال وأن يكون له حظ وافر من علم اللغة العربية            

 بل بأوىل من ذلك كلـه أن يكـون خـبرياً            ،وصرفها وعلوم بالغتها فحسب   
 ودقيق لغتها، ليستطيع أن يفهم فهماً صحيحاً كتاب اهللا وسنه ورسول            ،بأساليبها

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لعربية يف إحـدى عـشرة      الكرمي يف آياته نزوله باللغة ا     وقد سجل القرآن    

 فشرفت بـشرفه    ، فبقيت اللغة العربية حمفوظة حبفظ اهللا للقرآن       ،سورة من سوره  
  . وازدادت بذلك مسواً ورفعه

وملا كانت اللغة العربية هي لغة القرآن، كانت أحـد أوجـه التفـسري              
 وجه تعرفه ،على أربعة أوجهالتفسري : " رضي اهللا عنه: بن عباساالصحيحة، قال 

سري  وتف ،هالته، وتفسري يعلمه العلماء   ر أحد جب  العرب من كالمها، وتفسري ال يعذ     
   .)١("ال يعلمه إال اهللا تعاىل 

  : ومما تضمنه تفسري مقاتل من ذلك قوله عند قوله تعاىل
… ‚ΩΩ⎝ ð⊄⎡Σ♥ΣΤ⊇ ≈) ن فإن أصل الفسق الذي هو اخلروج ع      . )٣(هي املعاصي : قال )٢

 ⎝ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ πŒΩ‰Ω–Ω… …: الطاعة، يدل على هذا املعىن الذي ذكره مقاتل، وقال عند قولـه           

†Ω™ΣŠ⎡Σ⇒ΤΣ– ≈) ٥(يعين سقطت على األرض: )٤(   

                                                 
 ).شاكر.  ط١/٧٤(بن جريراتفسري ) ١(
 ).١٩٧: (سورة البقرة، آية) ٢(
بن اوأورده  . ، وعطاء، ومقاتل بن حيان    بن عباس، وجماهد  امن قول   ) ١/٣٤٧:(بن أيب حامت يف تفسريه    اأورده  ) ٣(

 ).١/٢٤٤: (كثري يف تفسريه
 ).٣٦: (سور احلج، آية) ٤(
 .بن عباس، ومقاتل بن حيان، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلمامن قول ) ٢/٢٢٣: (بن كثري يف تفسريهاأورده ) ٥(
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ــه تعــاىل  …ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ ∃Ω⇐⎡Σ⊆ÿΠΨŸϑΨ±√≅… Σ∫:…ΩŸΩ™ΠΡ↑√≅…Ω⎝ ΩŸ⇒Ψ∅ ⎯¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ ⎯ψΣ™ς√ ⎯¬Σ∑Σ≤⎯–Κς …: ويف قول

∃⎯¬Σ∑Σ⁄⎡ΣΤ⇓Ω⎝ ≈) ال مقاتل ق) ١ :… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ ∃Ω⇐⎡Σ⊆ÿΠΨŸϑΨ±√≅… ≈     مث استأنف الكالم فقـال  :   

… Σ∫:…ΩŸΩ™ΠΡ↑√≅…Ω⎝ ΩŸ⇒Ψ∅ ⎯¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ ≈) أن الكالم مجلـتني وأن قولـه       :وهو يعين بذلك  ،  )٢  :    

… Σ∫:…ΩŸΩ™ΠΡ↑√≅…Ω⎝ ΩŸ⇒Ψ∅ ⎯¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ ≈            مجلة مفصولة عما قبلها على ما ذهب إليـه بعـض 

  .املفسرين

وقد ظهر يف بعض تفسرياته ما يدل على معرفته بأصول اللغة، وحفظـه             
 ⊆ΩΩ⎝ ΘΩ⇑Σ∑⎡ΣΤŠΩ≤πΤΤ⊆ΩΤ υ⎠ΠςΩš ∃Ω⇐⌠≤ΤΣ™π≠ΩΤÿ …ς′ΜΞ†ΩΤ‚ …: اا، فمن ذلك مثالً قوله تعاىل     دلتنوع مفر 

Ω⇐⌠≤Πς™ð≠ΩΤ Υφ⇔Σ∑⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇  ...≈) قال  ) ٣… υ⎠ΠςΩš ∃Ω⇐⌠≤ΤΣ™π≠ΩΤÿ ≈      مـن الـدم… …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ω⇐⌠≤Πς™ð≠ΩΤ ≈  
زيـادة  (أن  املعلوم  ذ من   إ وهذا التأويل يدل على نبوغ يف تذوق األلفاظ          )٤(باملاء

  ). املبىن تدل على زيادة املعىن

  . )٦(اخلري املال:  قال)٥(≈  …≅√>⎡ΜΞ… ð∉Ω≤ΩΤ …[⁄⎯κΤΩ Σ◊ΘΩ∼γ″Ω⇐ …: ويف قوله

خلـري يف   ا: قال جماهـد  . )٧( حمل اتفاق بني املفسرين    ،وتفسري اخلري باملال  
  . )٨(≈ اخلري لشديد حلبِهإنو …: القرآن كله املال كما قال تعاىل

                                                 
  )١٩: (سورة احلديد، آية) ١(
بن عباس، وأيب الضحى، ومسروق، والضحاك، ومقاتل بـن         ا من قول ) ٤/٣١٢: (بن كثري يف تفسريه   اأورده  ) ٢(

 .حيان
 ).٢٢٢: (سورة البقرة، آية) ٣(
 . والليث، واحلسن، وعكرمه، ومقاتل بن حيان،بن عباس، وجماهداعن ) ١/٢٦٧:(بن كثري يف تفسريهاأورده ) ٤(
 ).١٨٠: (سورة البقرة، آية) ٥(
 . ومقاتل،بن عباسامن قول ) ١/١١٨:(بن كثري يف تفسريهاأورده ) ٦(
 ).٥١/ص(البن القيم : التبيان) ٧(
  ).٨: (سورة العاديات، آية) ٨(
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Œ⎯‰ΤΩΤ‰⎯šςΚ… ϑð〈 … :وقال Σ̂š Ξ⁄⎯κΤΩ<√≅… ⇑Ω∅ Ξ≤<®Ψ′ ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ≈) ٢)(١( .  

 ببعض افـراد    : أي ،كما هو أحياناً يؤول اللفظة القرآنية بأحد صور املعىن        
  : قـال  ،)٣(≈  ⎝Σ¬Σ™⎯ΤϑðΤ♥ΩΘ∨ Σ∫:†ΤΩ♠Κ<†ΩΤ‰<√≅… Σ∫:…ϑð≤Τϑð∝√≅…Ω …تفسريه لقوله تعاىل    : العموم من ذلك  

… Σ∫:†ΤΩ♠Κ<†ΩΤ‰<√≅… ≈:   الفقر … Σ∫:…ϑð≤Τϑð∝√≅…Ω⎝  ≈ :ومعلوم أن معىن اآلية أعـم مـن        ) ٤(السقم

  . ذلك

   )٥ (≈ …Ψ©∼Ψ⊇ =ΣŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ τŒΗΤΩΤ⇒ΘΨΤ∼ΩΤŠ Σ⋅†Ω⊆ΘΩ∨ ∃ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ …وقال عند قوله تعاىل 

  .  )٦(املقام أية بينهأثر قدميه يف : قال

  . إذ اآليات تشمل ما ذكره مقاتل وغريه،وهذا أيضاً بعض أفراد العموم

 يف اللفظة القرآنيـة املـشتهرة عـن         توضيحوهو أحياناً يسلك أسلوب ال    
 ⎝ΩΩ‚ …: فيقول مـثالً عنـد قولـه      .  يف مصاحفهم  _رضي اهللا عنهم  _الصحابة  

ΘΩ⇑Σ∑⎡ΣΤŠΩ≤πΤΤ⊆ΩΤ υ⎠ΠςΩš ∃Ω⇐⌠≤ΤΣ™π≠ΩΤÿ ≈     من الـدم … …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ω⇐⌠≤Πς™ð≠ΩΤ ≈    باملـاء … Υφ⇔Σ∑⎡ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ψ∨ 

〉⎯∼ΤΩš Σ¬〉{Ω≤Ω∨Κς… &ϑðΣ/≅… ≈)٨)(٧(  

                                                 
 ).٣٢: (سورة ص، آية) ١(
 ).١/١٢٥: (تفسري الطربي: انظر) ٢(
 ). ٢١٤: (سورة البقرة، آية) ٣(
بن جـبري   بن مسعود، وبن عباس، وأيب العالية، وجماهد، وسعيد         ا من قول    ١/٢٥٨بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ٤(

 .ومره الصمداين، واحلسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان
 ).٩٧: (سورة البقرة، آية) ٥(
عن عمر بن عبد العزيز، واحلسن، وقتادة، والسدى، ومقاتل بن حيـان،            ) ١/٣٨٥(بن كثري يف تفسريه   اأورده  ) ٦(

 .اندرس من كثرة املسح باأليديوكان أثر قدميه فيه ف: وزاد) ٢/٧١(والبغوي يف معامل الترتيل
 ).٢٢٢: (سورة البقرة، آية) ٧(
 .بن عباس،وجماهد، وعكرمه، واحلسن، ومقاتل بن حياناعن )١/٢٦٧(بن كثري يف تفسريهاأورده ) ٨(
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   )٢( عهد وإن عاهدته)١ (≈ …≅√≠Ω Σ©†Ω⇒ΩΤÿ ⎟ΨŸ⎯™Ω∅ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤℵϑð‚ …وقال يف قوله 

واحلقيقة أن هذه الطريقة هي أوضـح الطـرق يف نظـري يف الـشرح               
 وقد سـلكها    ،انت مشتهرة عن الصحابة يف مصاحفهم      وهي اليت ك   ،والتوضيح

  . كثرياً مقاتل بن حيان يف توضيحه لآليات

 كان مييل يف تفسريه أللفاظ      )مقاتل بن حيان  (واحلاصل أن اإلمام املفسر       
القرآن الكرمي إىل السهولة مع االختصار، وإبراز املعاين األساسية املقصودة مـن            

قصرية وألفاظ مباشرة املعىن بعيداً عن التعقيـد        اآليات، وإمجال الشرح بعبارات     
  .  وعلمه بلغة العرب وفنوا،كل ذلك إمنا يدل على مقدرته

  : أسباب النـزول: املصدر الرابع

إن من أهم ما جيب أن يقف عليه املفسر لكتاب اهللا تعاىل هو علم أسباب               
تها وبيـان   الرتول، إذ ال ميكن معرفة تفسري بعض اآليات دون الوقوف على قص           

  .   نزوهلا

بيان أسباب الرتول طريق قوي يف فهم معاين الكتـاب        : قال بعض العلماء  
          )٣(العزيز

 ومعرفة أسباب الرتول يعني على فهـم        : (..بن تيمية اإلسالم  وقال شيخ ا  
   )٤() فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب،اآلية

                                                 
 ).١٢٤: (سورة البقرة، آية) ١(
 .بن عباس، وجماهد، وعطاء، ومقاتل بن حيانا، عن )١/١٧٢(ابن كثري يف تفسريه ) ٢(
 .بن دقيق العيداعن ) ١/١٠٨(، وذكره السيوطي يف االتقان )١/٢٢(الربهان :  ظران) ٣(
وعزاهـا إليـه    ) االتقان(بن تيمية هذه بنصها يف    اوقد نقل السيوطي عبارة     ) ٤٧ص  (املقدمة يف أصول التفسري     ) ٤(

)١/١٠٨.( 
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ن يتعاطى تفـسري القـرآن      فكان من هنا معرفة سبب الرتول أمر الزم مل        
  .  ويهتم ببيان معانيه،الكرمي

يف تفسريه بأسباب نزول اآليات اهتمامـاً       ) مقاتل بن حيان    (ولقد اهتم   
كبرياً، واستعان ا يف التفسري والتوضيح، وقد تتبعت طريقته يف حكايته ألسباب            

  :الرتول فوجدا ال خترج عن ثالثة طرق

 أو  ،)يف كذا    أنزلت هذه اآلية   (: كقوله ، أو الرتول  التصريح بلفظ السببية  : األوىل
هـي    وهذه الطريقـة   ،وحنو ذلك ) نزلت يف فالن    ( أو   ،)فأنزل اهللا هذه اآلية   (

  .يف حكايته لسبب الرتول الشائعة

وحكم هذه العبارة أا نص يف السببية ال حتتمل غريها، ويبقى النظـر يف              
 احلديث إليه يعين أنه مرسل، واحلكم       رواية ا لتابعي لسبب الرتول فإن اية سند       

فيه أنه ال يقبل إال إذا صح إليه، واعتضد مبرسل آخر، أو كان الراوي له من أئمة                 
 فيكـون   )١(التفسري األخذين عن الصحابة، كمجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبري        

  .  وحيكم له بالرفع،ذلك من قبيل املسند

 إال أنه قد أخذ عـن       ،بةومقاتل بن حيان إن مل يكن قد أخذ عن الصحا         
 كمجاهد، وعكرمة، وسعيد بـن جـبري        ،كبار التابعني اآلخذين عن الصحابة    

  .وغريهم

كقوله ) بلغين أو بلغنا: (حكايته لسبب الرتول بلفظ البالغ كقوله   : والثانية
  . )٢ (≈  …Σ¬Ρ∇⇓ΨϒΛ⎯ΤΤΩΤ⎯♥Ω∼Ψ√ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… πŒς∇ς∏Ω∨ ⌠¬Ρ∇Σ⇒ΗΤ∧⎯ΤÿΚς …: مثالًَ عند قوله تعاىل

                                                 
 ).١/٣١(االتقان للسيوطي : انظر) ١(
 ).٥٨: (سور النور، آية) ٢(
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واهللا أعلم أن رجالً من األنصار وامرأته أمسـاء بنـت           _بلغنا  : قال مقاتل 
مرثد صنعا للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاماً فجعل الناس يـدخلون بغـري إذن               
فقالت أمساء يا رسول اهللا ما أقبح هذا إنه ليدخل على املرأة وزوجها ومهـا يف                

  . )١(ثوب واحد غالمهما بغري إذن فأنزل اهللا هذه اآلية

  . ويقال يف حكم هذه العبارة ما قيل يف احلالة األوىل

واالتيان باحلادثـة أو    ) البالغ  (أو  ) الرتول  (عدم التصريح بلفظ    : والثالثة
 …Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ† …: القصة بلفظ املاضي أو املستقبل كقوله مثالً عند قوله        

⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω– 〉ŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ξ‹.Ω≤Ξ•ΗΤΩ™Σ∨ ΘΩ∃⇑Σ∑⎡Σ⇒Ψ™ΩΤ⎯∨≅†ΩΤ⊇ ≈) ٢(.   

كان يف صلح احلديبية ما وقع بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم              : قال
على أن ال يأتيك منا رجل وأن كان على دينك إال           :  فكان فيه  ،وبني كفار قريش  

 على أن ال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته           : ويف رواية . رددته إلينا 
  . )٣(إلينا

فحكم هذه احلالة أا من قبيل اإلخبار عن الوقائع املاضية فهي من جنس             
 وحنو ذلـك    ، وبناء البيت  ، ومثود ، وعاد ، كذكر قصة نوح   ،النقل احملض ملا وقع   

  . )٤( كما حققه اإلمام السيوطي يف االتقان،وليس هو من أسباب نزول اآلية

                                                 
من قـول   ) ٦/٦٠(والبغوي يف معامل الترتيل     . من قول مقاتل بن حيان    ) ٣/٣٠٤( كثري يف تفسريه     بناأورده  ) ١(

) أسباب الـرتول  (عنه وعزاه البن أيب حامت، والواحدي يف      ) ٦/٢١٧(وذكره السيوطي يف الدر املنثور      .  مقاتل
 ).٣٨٠ص (

 ).١٠: (سورة املمتحنة، آية) ٢(
، من قول عروة، والضحاك، وعبد الرمحن بن زيد، والزهري، ومقاتل بن            )٤/٣٥١(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ٣(

بن اعن  ) ٩/٥٥(عن مقاتل بن حيان، والقرطيب يف تفسريه        ) ٨/٩٧(حيان، والسدي، والبغوي يف معامل الترتيل       
 .من رواية مقاتل بن حيان) ٧٦٦ص (عباس ومقاتل، والسيوطي يف أسباب الرتول

 ).١/٣١(االتقان ) ٤(
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  .)١(ة فهي من قبيل التفسريأو يراد به أن ما ذكر داخل حتت حكم اآلي

واألصل يف حكاية التابعي لسبب الرتول مىت ما صح إليه أن يكون مـن              
 كما  ،ألا حكاية غيب يكون هلا حكم املرفوع      ) ما ال جمال لالجتهاد فيه    (قبيل  

  ).فن احلديث(هو مقرر يف 

  . فالتابعي إذا قال قوالً ليس لالجتهاد فيه جمال محل على السماع

 ⎝ΨΤ⇓⎯⁄ς′Ω⎝ Ω⇐κΨŠΠΨϒς∇Σ∧<√≅…Ω⎠ …:  النوع ما ذكره مقاتل عند قوله تعـاىل        ومثال هذا 

⎠ΨΤ√Ο⎝ΚΡ… Ψ◊Ω∧⎯⊕Πς⇒√≅… ⎯ψΣ™<∏ΠΞ™Ω∨Ω⎝ ⏐„∼Ψ∏ΩΤ∈ ≈)٢( .  

  . )٣(نزلت يف املطعمني ببدر ومل يكن إال يسري حىت قتلوا ببدر: قال

  : الناسخ واملنسوخ: املصدر اخلامس

 لكونه يكشف النقاب عـن سـري        يعترب النسخ من أهم القضايا القرآنية،       
التشريع اإلسالمي ويطلع اإلنسان على حكمة اهللا يف تربيته للخلـق، وابتالئـه             

  . )٤(هلم

أول ما ينبغي أن يتعلمه املفسر للقرآن، االبتـداء يف          ": قال بعض العلماء  
علم الناسخ واملنسوخ اتباعاً ملا جاء عن أئمة السلف ألن كل من تكلم يف شيء               

ومل يعلم الناسخ واملنسوخ كان ناقصاً، ألنه سيخلط األمر بالنـهي،           من القرآن   
  . )٥("واإلباحة باحلظر

                                                 
 ).١/٨٢(اهل العرفان من) ١(
 ).١١(آية : سورة املزمل) ٢(
عن ) ٨/٣٩٢(بن اجلوزي يف زاد املسري    اعن مقاتل بن حيان، وأورده      ) ٨/٢٥٥(أورده البغوي يف معامل الترتيل    ) ٣(

 .عنه وزاد هم عشرة) ١٠/٤٣(مقاتل أيضاً، والقرطيب يف اجلامع 
 ).٢/١٢٥(مناهل العرفان ) ٤(
 ).٤ص (به اهللا بن سالمههل: الناسخ واملنسوخ) ٥(
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ويعترب هذا العلم من تتمات االجتهاد، ألن أساس االجتهاد معرفة النقـل،            
ومن فوائد النقل معرفة الناسخ واملنسوخ، ألن فهم ظواهر األخبار يسري، وإمنـا             

  . من خفايا النصوصاإلشكال يف كيفية استنباط األحكام

  . )١(ومن التحقيق فيها معرفة أول األمرين وآخرمها إىل غري ذلك من املعاين

: ومن األدلة على خطورة اجلهل ذا العلم ما قاله الضحاك بـن مـزاحم          
أتدري الناسخ واملنسوخ ؟    : بن عباس بقاص يقص، فركله برجله، وقال      امر  : قال
  .)٢(هلكت وأهلكت: ال قال: قال

 ني وجدت أنه مـن املثبـت      )مقاتل بن حيان  (خالل دراسيت ألقوال    ومن    
 وقد تضمن تفسريه عدة أراء يف اآليـات الناسـخة           )٣(لوقوع النسخ، القائلني به   

واملنسوخة، ومنهجه يف ذلك التوسط واالعتدال، فإنه يثبت ما صح عنده وتوصل         
  .إليه بثاقب فكره

أو  هي منسوخة بأيـة كـذا،     هذه اآلية نسختها آية كذا، أو     : فيقول مثالً   
   .يقول هذه اآلية حمكمة

 ⎝Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ φ⎦⌠⎡Πς⊇Ω⎡ΩΣΤÿ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨ Ω⇐⎝Σ⁄ΩϒΩΤÿΩ⎝ †_Τ–.Ω⎝⎯ƒΚς… ⊥◊ΘΩ∼Ψ″Ω …فمثالً عند قوله تعاىل     

ψΞ™Ξ–.Ω⎝⎯ƒΚΚς‚ΨΠ †[Τ⊕ΗΤΤΩΘΩ∨ ⎠ς√ΞΜ… Ξ©⌠⎡ΤΩ™<√≅… Ω⁄⎯κ⎜Ω∅ &ω“…Ω≤⎯ΜΞ… ≈) كانت املرأة إذا تويف عنـها      :  قال )٤

لها السكىن والنفقة حوالً يف مال زوجها ما مل خترج برأيها، مث نسخ ما              زوجها ف 

                                                 
، االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار، أليب بكر حممد          )١٥٠-٢/١٤٩(معرفة الناسخ واملنسوخ البن حزم      ) ١(

 ).١٩ص (بن موسى احلازمي
بسنده وأورده الـسيوطي يف     ) ٣ص  ) (الناسخ واملنسوخ يف القرآ، الكرمي    (أخرجه أبو جعفر النحاس يف كتابه     ) ٢(

 .عن علي رضي اهللا عنه) ٢/٢٠(وعزاه إىل النحاس والطرباين عن الضحاك، وأورده يف االتقان ) ١/١٠٦(الدر
واحلقيقة أن القول به حمل إمجاع بني العلماء، ومل ينكره إال اليهود ظناً منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي مث يبدو                   ) ٣(

 ).٢/٢١(االتقان. له وال ريب يف بطالنه
 ).٢٤٠(:سورة البقرة، آية) ٤(
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 الذي يف سورة النساء، ونسخ سـكىن        ، أو الثمن  ،يف هذه اآلية من النفقة بالربع     
  . )١(احلول باألربعة األشهر والعشر

فهنا قد أزيل احلكم بالنسبة للنفقة، وحل حمله أرثها الربع أو الثمن، كما             
  . السكىن حوالً وحل حمله أربعة أشهر وعشرأزيل احلكم يف

  : ومن أمثلة الناسخ واملنسوخ عند مقاتل

 ⎝ς′ΞΜ…Ω⎝ Ω≤Ω∝Ωš Ω◊Ω∧π♥Ψ⊆<√≅… Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΚΡ… υ⎠ΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Σ⇐κΨ|ΗΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω… … :قوله تعـاىل  

¬Σ∑⎡ΣΤ∈Σƒ⎯⁄≅†ΩΤ⊇ Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ Ν…⎡ΣΤ√⎡ΣΤ∈Ω⎝ ⎯ψΣ™ς√ ‚⊥⎯⎡ΩΤ∈ †_ΤΤ⊇⎝Σ≤ΤΤ⎯⊕ΘΩ∨  ≈)نسختها أيـة   :  فقد قال مقاتل   )٢

  . )٣(املواريث

وأحياناً جند أن مقاتل بن حيان يذكر أكثر من رأى يف الناسخ واملنسوخ             
  .يف أية معينة

هذه األيـة   : قال) ٤(≈ ⎝Σ◊ΘΩ∼γ″Ω⎡<√≅… Ξ⇑⎯ΤÿΩŸΨ√.Ω⎡<∏Ψ√ Ω⇐κΨΤŠΩ≤<∈ΚΚς‚⎮≅…Ω …فمثالً عند قوله تعاىل     

  .)٥(منسوخة نسختها أية املواريث

  . )٦( ثابتة فيمن ال يرث،أا منسوخة فيمن يرث: ضاًوقال أي

                                                 
وروى عن أيب موسى األشعري، وبن الـزبري، وجماهـد          : مث قال . بن عباس ابن أيب حامت يف تفسريه عن       اأورده  ) ١(

 وعطاء  ،وإبراهيم، وعطاء، واحلسن، وعكرمه، وقتادة، والضحاك، وزيد بن أسلم، والسدي، ومقاتل بن حيان            
 .عمن ذكرنا) ١/٢٩٦( تفسريهبن كثري يفااخلراساين، والربيع بن أنس، أا منسوخة، وذكره 

 ).٨: (سورة النساء، أية) ٢(
بن عباس، وعكرمة،   ا و ، والضحاك ، وأيب مالك  ،من قول سعيد بن املسيب    ) ١/٤٥٥(بن كثري يف تفسريه   اأورده  ) ٣(

 مـذهب   وهو:  مث قال  ، وربيعة بن عبد الرمحن    ، ومقاتل بن حيان   ، وعطاء واخلراساين  ،وأيب الشعثاء، وأيب صاحل   
  . الفقهاء واألئمة األربعة وأصحاممجهور 
والناسـخ  ) ٢٩٢٢٨ص  .(، والناسخ واملنـسوخ لقتـادة     )٣١٣ص  (البن اجلوزي . الناسخ واملنسوخ : وانظر

 )٣١ص (واملنسوخ البن حزم
 ).١٨٠: (سورة البقرة، أية) ٤(
 . عن مقاتل بن حيان) ١/٢١٢بن كثري يف تفسريه اأورده ) ٥(
 .سبق خترجيه) ٦(
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عمال أحدمها   وهو أوىل من إ    ،فيه مجع بني النصني   واحلقيقة أن هذا الثاين     
  . أذ من املقرر ال يصار إىل النسخ مىت أمكن اجلمع

 فهي منسوخة فـيمن يـرث       ،وقد حكى يف أية واحدة اإلحكام والنسخ      
ى له، كما هي ثابتة فيمن ال يـرث مـن           لورود األدلة على أن الوارث ال يوص      

  . األقارب

هذه : قال )١(≈ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ …ومن األمثلة يف ذلك قوله عند قوله تعاىل         

  .)٣)(٢ (≈ …≅♠Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… †Ω∨ ⎯¬ΣΤ⎯⊕ς≠ΩπΤ …األية منسوخة بقوله 

  : ويف هذا القول عن مقاتل عندي فائدتان

 مدى إملامه وسعة علمه يف الناسخ واملنسوخ فبعدما أورد اإلمـام            :األوىل
  :البغوي األثر عن مقاتل قال

  . )٤(ل عمران من املنسوخ إال هذاآليس يف :  قال مقاتل

نـسخ  (أن هذا النوع من النسخ هو ما يعرف عند األصـوليني            : والثانيه
       : أثقل مـن قولـه     ≈ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ … :، ألن قوله تعاىل   )األثقل باألخف 

… Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… †Ω∨ ⎯¬ΣΤ⎯⊕ς≠ΩπΤ♠≅… ≈           فجاز أن تكون هذه احلكاية مثاالً هلذا النوع مـن 

النسخ الذي هو األصل يف هذا الباب للحكمة العظيمة اليت هي التسهيل والتيسري             
  .على املكلفني

                                                 
 ).١٠٢: ( عمران، آيةسورة آل) ١(
 ).١٦: (سورة التغابن، آية) ٢(
ليس يف أل عمران من املنسوخ إال هذا، والقـرطيب  :  عن مقاتل أنه قال)٢/٧٧(أورده البغوي يف معامل الترتيل      ) ٣(

 عن سعيد بن جبري، وأيب العالية، والربيع بن ١/٣٨٩بن كثري يف تفسريه ا وأورده  )٢/١٤٩(يف اجلامع عنه أيضاً     
 .نس، وقتادة، ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم، والسديأ

 ).٢/٧٧(املعامل) ٤(
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 والذي هو أوضح من املثال الـسابق        ومن أمثلة نسخ األثقل باألخف عند مقاتل      
 Ω™ΠΡΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …Ω′ΞΜ… Σ¬ΣΤ⎯∼ΤΩ•ΗΤΩΤ⇓ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Ν…⎡Σ∨ΘΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ω⇐⎯κΤΩŠ† …: قوله عند قوله تعـاىل    

π⎟ΩŸΩÿ ⎯ψΡ∇ΗΤ⎥Ω⎡⎯µ⎧ð– &_◊ΩΤ∈ðŸΩ″ ≈) أنزل اهللا الرخصة بعد ذلك حيث قـال        :  قال مقاتل  )١    

… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯ψΠς√ Ν…⎝ΣŸΨ⎨µð– ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜∅ ε¬∼ΨšΘΩ⁄ ≈) ٣( فنسخت ما قبلها)٢(.   

النسخ من قبل   (يون  وهذه احلكاية للنسخ وقعت موافقة ملا يسميه األصول       
 ثر أنه ما عمل ذه األية إال علي        فقد أ  ،ن صح أن يكون هذا مثاالً     إ) وقوع الفعل 
  . )٤(رضي اهللا عنه

) األمر والنهي ( اإلنشاء، أي ما كان من قبيل        واألصل يف النسخ وقوعه يف    
  . إال أنه قد أثر عن مقاتل أقوال يفهم منها وقوعه يف باب اإلخبار

منـسوخة  :  قـال  )٥ (≈ …Ω⇐κΨ‘ΤΨ‰ΗΤΠς√ :†Ω™∼Ψ⊇ †_ΤŠ†Ω⊆⎯šςΚ …كقوله مثالً عند قوله تعاىل      

  . )٧)(٦ (≈ ∅ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬ΤΣ{ΩŸÿΞ∞Πς⇓ ‚ΠςΜΞ… †[ΤΤŠ…ΩϒΩ⇑ …نسختها 

                                                 
 ).١٢: (سورة اادلة، آية) ١(
 )  ١٣: (سورة اادلة، آية) ٢(
.  عنـه ) ٨/١٩٥(بن اجلوزي يف زاد امليـسر       اعن مقاتل بن حيان، و    ) ٨/٦٠(أورده البغوي يف معامل الترتيل      ) ٣(

 ومقاتل بن حيان، والسيوطي يف أسباب الرتول عـن مقاتـل                ، عن قتادة  ٤/٣٢٨بن كثري يف تفسريه     اوأورده  
 )٧٤٧: ص(

 ).٤/٣٢٨(ابن كثري يف تفسريه ) ٤(
 )٢٣: (سورة النبأ، آية) ٥(
 ).٣٠: (سورة النبأ، أية) ٦(
سـلمه،  حدثين حممد بن عبد الرحيم الربقي، قال ثنا عمرو بن أيب            : قال) ١٢/٤٠٥(أورده الطربي يف تفسريه     ) ٧(

:  فأخربنا عن مقاتل بـن حيـان، قـال         ≈ …Ω⇐κΨ‘ΤΨ‰ΗΤΠς√ :†Ω™∼Ψ⊇ †_ΤŠ†Ω⊆⎯šςΚ …سألت أبا معاذ اخلراساين، عن قول اهللا        :  قال

عنـه  ) ٤/٤٦٥(وابن كثري يف تفـسريه      . عن مقاتل ) ٨/٣١٥(وأورده البغوي يف معامل الترتيل      . منسوخة األثر 
 .أيضاً
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 واألخبار  ، ألن اآلية خرب   ،ول كما قال اإلمام الطربي ال معىن له       وهذا الق 
  . )١( وإمنا النسخ يكون يف األمر والنهي،ال يكون فيها نسخ

 لعدم وقوعه فيما يتعلق بـالتكليف       ،وعلى هذا فادعاء النسخ يف هذه اآلية بعيد       
  . واهللا أعلمالذي هو األمر والنهي، فال يصلح أن يكون مثاالً، وإمنا ذكرته تنبيهاً 

وهكذا جند أن مقاتل بن حيان قد أدىل بـدلوه فيمـا يتعلـق بالناسـخ               
  . واملنسوخ، وقد ورد عنه يف تفسريه أكثر من عشرين أثراً يف هذا املوضوع

  : القدرة على استنباط األحكام من القرآن الكرمي: املصدر السادس

عاين مـن القـرآن     يلحظ يف تفسري التابعني عموماً القدرة على استنباط امل          
الكرمي، والرؤية الذاتية يف كتاب اهللا تعاىل، وتفجري النصوص وإخراج ما فيها من             
اللطائف والفوائد، ونتيجة لذلك لرمبا يقع يف عبارام تباين يف األلفاظ واختالف            
يسري حيسبها من ال علم عنده اختالفاً حقيقياً فيحكيها أقواالً وليس كذلك فـإن              

 يعرب عن الشيء بالزمه أو بنظريه، ومنهم من ينص على الـشيء             من التابعني من  
  . بعينه والكل مبعىن واحد يف كثري من األماكن

وال ريب أن ذلك نتيجة للفهم العميق لكتاب اهللا تعاىل، وإخراج للمعىن            
  . الذي لرمبا حتتمله اآلية بأكثر من وجه

على االستنباط   مبعزل عن هذا الفهم والقدرة       )مقاتل بن حيان  (ومل يكن   
  .  بل قد وقع يف تفسريه ما يدل على ذلك،ملعاين الكتاب العزيز

  . )٣(هم اليهود:  قال)٢ (≈ ∋Ψ◊Ω∼Ψ♠†Ω⊆<√≅…Ω⎝ %⌠¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏Σ … :فعند تفسريه لقوله تعاىل  

                                                 
 ).١٢/٤٠٥(الطربي ) ١(
 ).٥٣: ( آيةسورة احلج،) ٢(
 . عن مقاتل بن حيان وحده٣/٢٣١بن كثري يف تفسريه اأورده ) ٣(
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وهذا التفسري من مقاتل يعد فهماً ملا دل عليه القرآن العظيم من الـصاق              
 )١(≈ .. ′ΘΩ¬Ρ’ πŒΩ♥ΩΤ∈ ¬Ρ∇ΣŠ⎡Ρ∏Σ∈ ?⇑ΠΞ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ς …ه  هذا الوصف باليهود حيث قال سبحان     

ولذا كان تفسري جماهد بأم املشركون بعيداً من هذه احليثية لداللة القرآن علـى    
  . أن هذا الوصف إمنا هو لليهود

 بل هو صادق أيضاً يف املشركني       ،وليس يف هذا التفسري قصر لعموم اللفظ      
ومـن  .ن قال بأم اليهود أقوى لداللة القرآن عليه        ولكن قول م   ،وغري املشركني 

  : أمثلة استنباطاته البديعة يف نظري

يف شأن  :  قال )٢(≈ ♠Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Ρ√⎡ΣΤ∈Ω⎝ ⎯‚⌠⎡ΤΩΤ∈ …_ŸÿΨŸΩ …ما قاله عند قوله تعاىل      

  . )٣(زينب وزيد وال تنسبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ال يصلح

 وحسن ربط بـني اآليـات       ،هذا القول يدل على فهم جيد     واحلقيقة أن   
وذلك أم كانوا ينسبون إىل رسول اهللا صلى ا هللا عليه وسلم مـاال يـصلح يف                 

 … :تزوج حليله ابنه فأنزل اهللا تعاىل     :  فكانوا يقولون  ،زواجه بزينب بنت جحش   
†ΩΘ∨ Ω⇐†ς® δŸΘΩ∧ΩΤ™Σ∨ :†ΩΤŠςΚ… ξŸΩšςΚ… ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|Ψ√†Ω–ΘΨ⁄ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ð©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ϑðΨ/≅…  ≈) ٥) (٤(   

أي عدالً صدقاً وال تنسبوا إىل رسول اهللا        ) قوالً سديداً   (فكان املراد بقوله    
  . صلى اهللا عليه وسلم ما ال حيل

                                                 
  ). ٧٤: (سورة البقرة، آية) ١(
 ).٧٠: (سورة األحزاب، أية) ٢(
عـن قتـادة    ) ٦/٢٢٨(عن مقاتل بن حيان، والقرطيب يف تفسريه        ) ٦/٤٢٧(بن اجلوزي يف زاد امليسر      اأورده  ) ٣(

 .ومقاتل
 ).٤٠ (:سورة األحزاب، آية) ٤(
 . وقال حديث غريب ) ٣٢٩ /٥( .احلديث رواه الترمذي) ٥(
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ϖ¬š (1) γ …:  عند قوله تعـاىل    ،ومن أحسن األمثلة يف ذلك قوله      Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅…Ω⎝ 

Ξ⇐κΨ‰Σ∧<√≅… (2) †ΘΩΤΤ⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †[Τ⇓.ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †Θ⊥Τ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅ ⎯¬Σ|Πς∏Ω⊕Πς√ φ⎦⎡ΣΤ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤ (3)  ΙΣ©ΠςΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ ⌡⎠Ψ⊇ ΘΨζΚΡ… 

γ Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… †ΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΩΤ√ ℜ}⎠Ψ∏Ω⊕ς√ }ψ∼Ψ∇Ωš (4)  ≈)مث  كالم أهل السماء العربيـة    : قال مقاتل  )١

  . )٢(قرأ هذه اآليات

  . استعانته بالقراءات: املصدر السابع

 فـالقراءة   ،قرائتني كحكم اآليـتني   من املقرر يف علوم القرآن ان حكم ال       
الواحدة تعطي معىن، أما القراءتان فتعطي أكثر مما تعطيه القراءة الواحـدة مـن              

  . معىن

وقد تطرق مقاتل يف تفسريه لبعض القراءات، ونتيجة لدراسة أثاره فإين مل            
        :   رغم كثرة أقواله يف التفسري وهـو قـول اهللا تعـاىل            ،أجد له إال قراءة واحدة    

… Σ©<∏Ψ♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒Ω⊕Ω∨ …_ŸΩ⎜∅ ⎯⊗ΩΤ⌠≤Ωÿ π Ω̂⊕<∏ΩÿΩ⎝ ≈) ٤(أرسله معنا غداً نلهو ونلعب:  قال مقاتل)٣(.  

                                                 
 ).٤-١(سورة الزخرف، اآليات ) ١(
 ...). عن مقاتل بن حيان، عن ثعلبه،حدثنا جرير: قال) ٦/١١٧: (بن أيب شيبة يف املصنفاأورده ) ٢(
 ).١٢: (سورة يوسف، أية) ٣(
عن مقاتل بن حيان وغراه إىل بن أيب حامت         ) ٤/٥١٠(ر املنثور   والسيوطي يف الد  . بن أيب حامت يف تفسريه    اأورده  ) ٤(

 .عن مقاتل) ١٢/١٩٤(وأيب الشيخ، واألولوسي يف روح املعاين 
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  ثايناملطلب ال

  القواعد اليت اعتمد عليها

  العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

 ذلك أن كثرياً مـن اآليـات        ،هذه القاعدة تعد من اهم القواعد وآكدها      
القرآنية إمنا هي مسبوقة بسبب ولو كان هذا السبب خمصصاً حلكم تلك اآليـة              

لذا فإن سبب    ، وإبطال مجلة من األحكام    ،ألدى ذلك إىل اخنزال كثري من اآليات      
الرتول ال ميكن أن خيصص اللفظ النازل فيه مىت ما كان ذلك اللفظ عاماً صاحلاً               

  .للعمل مل يتطرق إليه التخصيص

وقد وجدت هلذا األصل تطبيقاً يف بعض أقوال مقاتل بن حيان مما يـدل              
  .على اعتباره وتطبيقه إياه

   .)١ (≈ ∅Ω∨Ω⎝ ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨΤŠ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ς÷Ψ‰Ωš ΙΣ©Ρ∏Ω∧Ω⇑ … : عند قوله تعاىل:فمثالً

  . أهل الكتاب نزلت فيما أحصن املسلمون من نساء:قال

 وهـي   ، ليس إحصان املسلمني إياهن بالذي خيرجهن من الكفـر         :يقول
  . )٢(للناس عامة

 دليل  ،فقول مقاتل يف هذه اآلية بعد حكايته سبب الرتول هي للناس عامة           
  .قه هلا يف حكايته لسبب ماعلى اعتبار هذا األصل وتطبي

 ⎝ΩΩ‚ … :كما عثرت له على تطبيق آخر هلذه القاعدة عنـد قولـه تعـاىل             

φ⇔⎯–ΘΩ⁄ΩιΩΤ Ω“ΘΣ≤Ω‰ΩΤ Ψ◊ΘΩ∼Ψ∏Ξ™ΗΤΤΩ•<√≅… υ∃⎠ς√⎝ΡΚ‚⎮≅…  ≈)حيث ذكر صفة تربج اجلاهلية من أن املرأة        : )٣

                                                 
 ).٥: (سورة املائدة، آية) ١(
 .عنه أيضاً) ٣/١٩(عن مقاتل والبغوي يف معامل الترتيل ) ٢/٢٩٧(بن اجلوزي يف زاد املسري اأورده ) ٢(
 ).٣٣: ( ةسورة األحزاب، آي) ٣(
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 ذلك   ويبدو ، فيوارى قالئدها وقرطها   ،كانت تلقى اخلمار على رأسها وال تشده      
  . )١(مث عمت نساء املؤمنني يف التربج.  وذلك التربج:كله عنها مث قال

 أنه كونه يلغي اعتبار التخصيص يف ما نزلت اآلية بسببه يـدل             :واملقصود
  .ممن يعترب هذا األصلعلى أنه 

  :حتكيمه السياق

 وهو املـراد    ، السباق واللحاق  : أي ،يراد بالسياق ما قبل الكالم وما بعده      
إذا حدثت عن اهللا فقف حـىت        " : حني قال  )٢( مسلم بن يسار البصري    يف كالم 

  ")٣(تنظر ما قبله وما بعده

 وأن انتزاع الكـالم     ،والشك أن سياق الكالم يعطي داللة صحيحة املعىن       
  .عن سياقه رمبا أفسد املعىن

 وتعـيني  ،السياق يرشد إىل تبيني امل" قال ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ   
 وتنوع  ، وتقييد املطلق  ، وختصيص العام  ،قطع بعدم احتمال غري املراد    احملتمل، وال 

 فمن أمهلـه غلـط يف       ، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم        ،الداللة
ذق إنك أنت العزيز الكـرمي       " : فانظر إىل قوله تعاىل    ،نظره، وغالط يف مناظرته   

  .)٥( كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري )٤("

  .وقد وقع يف تفسري مقاتل ما يدل على اهتمامه بالسياق وعنايته به

                                                 
 .عنه أيضاً) ٧/٣٨١(بن اجلوزي عن زاد املسري ا و.عن مقاتل بن حيان ) ٣/٤٨٣(بن كثري يف تفسريه اأورده ) ١(
هو مسلم بن يسار األموي موالهم، أبوعبداهللا البعري التابعي، الفقيه، الثقة العابد، تويف يف خالفة عمر بن عبد                  ) ٢(

 ).١٠/١٤٠: (ذيب التهذيب) ٥١٠/ ٤: (لنبالءسري أعالم ا:  هـ ينظر١٠٠: العزيز سنة
 ).٢٢٩/ ص : (فضائل القرآن أليب عبيد: انظر) ٣(
 ).٤٩: ( سورة الدخان، آية) ٤(
 ).٤/٩: (بدائع الفوائد: أنظر) ٥(
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   .)١( اآلية≈... …≅√±Ν…⎡Σ∧∼Ψ∈Κς…Ω⎝ Ω〈λ⎡ς∏ϑð … : قوله تعاىل:فمن ذلك مثالً

  . )٢( أمرهم أن يصلوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أي اليهود:قال مقاتل

 وإن كان األوىل    )٣( اآلية ≈ ...⇓Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ω™ÿΨ∫;.Ω≤π♠ΜΞ… Ν…⎝Σ≤Ρ®<′≅… ƒ⎠ΨΩ∧⎯⊕Ψ⎠⌡ … :لداللة قوله قبله  
  .يف اآلية محلها على العموم

 قال امللك هـو     )٤ (≈ ...∨Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⌠≤ΤΨ⊃Τ<⎜∅≅… ⎠Ψ√ πˆΩ∑Ω⎝ ⎠Ψ√ †_|<∏ΤΣ … :ويف قوله تعاىل  
ة شـديدة    وهذه عناي  .)٥( اآلية ≈ ... ΩΤ⇓⌠≤ΤϑðΩ♥ΩΤ⊇ Σ©Τς√ Ω˜ÿΘΞ≤√≅… ⎟Ξ≤⎯•ΩΤ −Ψ®Ξ≤⎯∨Κς†ΨŠ† … :قوله بعده 
  . )٦(بالسياق

 فقـد   ،)٧ (≈ ∅ΩΩ⎝ ΘΩ⇑Σ∑⎝ΘΣ⁄:†Ω∝ΣΤ Ν…⎡Σ⊆ΘΞ∼ð∝ΣΨ√ ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω‚ … : قوله تعـاىل   :ومن ذلك أيضاً  
 ∨ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ⇒Ψ∇⎯♠ςΚ… ⌠⇑Ψ … :لداللة قوله تعاىل قبلـه    . )٨(محلها مقاتل على التضييق يف املسكن     

〉⎯∼ΤΩš ψΣ⇒ς∇Ω♠ ... ≈ اآلية.   

  .)٩( أو يف املال واملسكن، املالوهو القول الوسط بني من قال يف

                                                 
  ). ٤٣: (  سورة البقرة، آية )١(
بن كثري يف   احيان، وأروده    عن مقاتل بن     ،من طريق بكري بن معروف    ) ١/٩٩: (بن أيب حامت يف تفسريه    اأورده  ) ٢(

 .عنه) ١/٨٥: (تفسريه
 ).٤٠: (سورة البقرة، آية) ٣(
  ).٣٥: ( سورة ص، آية )٤(
 ).٣٦: (  سورة ص، آية )٥(
 ).٧/٩٥: ( انظر البغوي يف معامل الترتيل )٦(
 ).٦: ( سورة الطالق، آية )٧(
 ).٥/٣٠٠: (والشوكاين يف فتح القدير) ٤/٣٨٤: ( بن كثري يف تفسريهاأورده ) ٨(
 ).٥/٣٠٠: (فتح القدير) ٤/٣٨٤: ( بن كثرياانظر ) ٩(
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  .مىت أمكن اجلمع فإنه ال يصار إىل النسخ

 واجلمع بني النصوص من أعظـم مـا حيقـق           ،عمال أوىل من اإلمهال   اإل
  . ما مل يكن عن غري احتمال، إذا دعاء النسخ إبطال ألحد النصني،أعماهلا

تقريـر هـذا   وقد جاء يف بعض تفسريات مقاتل بن حيان ما ميكن أن يفهم معه              
  .األصل وإعماله

 حيث قال ،)١(≈ ⎝Σ◊ΘΩ∼γ″Ω⎡<√≅… Ξ⇑⎯ΤÿΩŸΨ√.Ω⎡<∏Ψ√ Ω⇐κΨΤŠΩ≤<∈ΚΚς‚⎮≅…Ω … : قوله تعاىل:فمن ذلك

  .)٢( هي منسوخة فيمن يرث ثابته فيمن ال يرث:مقاتل

 وبني من ال يـرث مـن        ،وهذا القول ظاهر يف أنه مجع بني آيات املرياث        
  .األقربني

                                                 
 ).١٨٠: (سورة البقرة، آية) ١(
  . عن مقاتل بن حيان) ١/٢١٢(أورده ابن كثري يف تفسريه ) ٢(
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  املطلب األول

  تأثره مبن سبقه من التابعني

خيرب مقاتل بن حيان عن نفسه يف أكثر من موضع عندما يتطرق لتفـسري                
 ولرمبـا   ،تابعنيآية من اآليات أنه إمنا أخذ تفسري هذه اآلية عن فالن وفالن من ال             

  . زاد من اجتهاده يف تفسري اآلية مبا يكمل املعىن الذي يدل عليه سياق تلك اآلية

:  قـال مقاتـل    )١(≈ ⎝ð ∠Ψ√.ς′ τ∪∼Ψ⊃⎨µð⎯ ⇑Ψ ∨ ⌠¬Ρ∇ΘΨΤŠΘΩ⁄ %β◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω …: فمثالً عند قوله تعاىل   

رحـم اهللا هـذه األمـة       .وجماهـد ،  والضحاك ،اخذت هذا التفسري عن احلسن    
ية ومل حتل ألحد قبلهم، فكان أهل التوراة إمنا هو القصاص وعفـو             وأطعمهم الد 

ليس بينهم أرش، وكان أهل اإلجنيل إمنا هو عفو أمروا به، وجعل هلـذه األمـة                
  . )٢(القصاص والعفو واألرش

وقد أورد اإلمام الطربي يف تفسريه مثاالً قريباً من هذا وذلك يف تفـسري              
 حـدثنا   :حدثنا الربيع قـال   :  قال )٣ (≈ ∨γ⇐†ΤΩΤπ⇒Τ’≅… …Ω⎝ς′ ξ©⎯ŸΩ∅ ⌠¬Ρ∇⇒ΤΘΨ …قول اهللا تعاىل    

 ، عن بكري بن معروف    ، أخربنا أبو سعيد معاذ بن موسى اجلعفري       :الشافعي قال 
أخذت هذا التفـسري عـن جماهـد      :  قال مقاتل  : قال بكري  ،عن مقاتل بن حيان   

 أن رجلـني    :≈ ∨γ⇐†ΤΩΤπ⇒Τ’≅… …Ω⎝ς′ ξ©⎯ŸΩ∅ ⌠¬Ρ∇⇒ΤΘΨ …واحلسن والضحاك يف قول اهللا تعـاىل        

   )٤(األثر. نصرانيني

                                                 
   ). ١٧٨(آية : سورة البقرة) ١(
 .  قاتل، والربيع بن أنسبن عباس، وقتادة، وسعيد بن جبري، وما، من قول )١/٢١١(بن كثري يف تفسريه اأورده ) ٢(
  ).  ١٠٦(آية : سورة املائدة) ٣(
وقد ثبت معىن ما ذكره مقاتل      : مث قال )  ١٠/١٦٥: (والبيهقي يف السنن  ) ٥/١١٧(أورده الطربي يف تفسريه     ) ٤(

بن حيان عن أهل التفسري باسناد صحيح عن بن عباس رضي اهللا عنهما إال أنه مل  حيفظ فيه دعوى متيم وعدي                      ا
وقد رواه أيضاً من طريق أيب العباس األصم، عن الربيع بن سليمان، عـن              .  هـ.ا. ما اشترياه وحفظه مقاتل   إ

  ). ١٠/١٦٥. (الشافعي، مث أحال لفظه على الذي قبله
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فإن موافقته هلم يف الرأي، ونقل ما قالوه يدل على تأثره م يف تأويلـهم               
  .اآلية

كما تأثر مقاتل بن حيان ببعض شيوخه الذين كان هلم بالغ األثر يف حياته              
 فمن ذلك تأثره باخلليفة العادل خامس اخللفاء الراشدين عمر بـن            ،وأعجب م 

دخلت على عمر بن عبد العزيـز       :  رضي اهللا عنه حيث قال مقاتل      )١(لعزيزعبد ا 
 وحدثه فلما خـرج     ، فأقبل عليه عمر بوجهه    ،فلما كان ساعة دخل عليه رجل     

أنت رأيته ؟   : قلت يا أمري املؤمنني من هذا الذي رأيتك أقبلت عليه حتدثه ؟ قال            
 فإن ذاك اخلضر قـال      نعم قال :  مرتني أو ثالثاً قلت    –قلت نعم قال أنت رأيته      
  . )٢(فسر مقاتل بعد وأعجبه

كنا جلوساً عند عمر بن عبد العزيز أذ دخل عليه أبو بـرده             : وقال أيضاً 
 أال أهدي لك هديه هي خري من الدنيا وما فيهـا ؟ لقـد               ،فقال يا أمري املؤمنني   

لق إن اهللا خ  : ( عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          ،أنبأين أبو سلمة  
ها وليس بناظر إليها إىل     الدنيا منذ خلقها فلم ينظر إليها بعد إال مكان املتعبدين من          

  . )٣() يف الصور ويأذن يف هالكها مقتاً هلا ومل يؤثرها على األخرهيوم ينفخ

                                                 
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم أمري املؤمنني، أبو حفص األموي القرشي، كان إماماً فقيهاً، جمتهداً                   ) ١(

  ، وعلي ، وعثمان ، وعمر ،اخللفاء الراشدون مخسة أبو بكر    : فاً بالسنن، كبري الشأن، قال عنه اإلمام الشافعي       عار
  . ومدة خالفته سنتان ونصف، مات سنة إحدى ومائة،وعمر بن عبد العزيز، بعدله وزهده يضرب املثل

، )٦/١٢٢( اجلرح والتعديل    ،)٦/١٧٤(، التاريخ الكبري    )٧/٤١٨(، ذيب التهذيب    )١/١١٨(تذكرة احلفاظ   
 ).٥/١١٤(سري أعالم النبالء 

  ).٦٠/١٠٣(تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ) ٢(
  ).٦٠/١٠٣(تاريخ دمشق ) ٣(
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 وبقـاءه  ،ويف هذين األثرين نلحظ تردد مقاتل على عمر بن عبد العزيـز  
ايف، ويسمع من كالم النيب صـلى اهللا         ومعينه الص  ،عنده لينهل من مورده العذب    

  . عليه وسلم ما يسمع

ومثل هؤالء هم العلماء احلقيقيون الذي ينقشون يف ذهن الطالب وحسه           
 واآلداب يف وقت واحد، فيصبح العلم الذي تلقاه طاقة حتركـه            ، والعلوم ،املعاين

  . وتدفعه إىل األمام
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  املطلب الثاين 

  أثره على املفسرين بعده

قاتل بن حيان أثراً ظاهراً يف علم التفسري، أثر فيمن أتى بعده مـن              ترك م 
وعلم التفسري ينطبق عليه ما ينطبق على العلوم والفنون األخرى فكثري           . املفسرين

  . من املفسرين استفادوا ممن سبقهم، وأفادوا من حلقهم

ـ             ى وأن ملكانة املفسر العلمية دوراً كبرياً يف إقبال املفسرين اآلخـرين عل
  .  أو النقد له، أو التأثر به،تفسريه واالستفادة منه

ومقاتل بن حيان رغم املكانة العلمية اليت كان يتمتع ا يف عـصره إال أن      
  . شهرته ظلت حمدودة، وتفسريه ظل جمهوالً أو مغموراً عند كثري من املفسرين

نه ولقد استغربت من عالمة مجاعة كالسيوطي رمحه اهللا أن ختفى عليه مكا           
 واحملدث، حيث غفل عن ذكره يف       ، واملؤرخ ،مقاتل بن حيان وهو الرجل املفسر     

فال يشري إليه من قريب أو بعيد، حىت        ) طبقات املفسرين (قائمة املفسرين يف كتابة   
يأيت الداودي تلميذ السيوطي فيتدارك ما فات شيخه وينقل لنا ترمجة هلذا املفسر             

  . )١()طبقات املفسرين(يف كتابه 

يف التفسري واملفسرين سأعرض من تأثروا بـه        )مقاتل بن حيان  (يان أثر   ولب
  .من أعالم املفسرين ونقلوا عنه يف كتبهم

                                                 
 ).١/٣٢٩(طبقات املفسرين للداودي : انظر) ١(



 

 -٥٢-

    .)الكشف والبيان(أثره يف تفسري الثعليب   -

إال أنه قد أكثر النقـل عـن        )١(على قله بضاعة اإلمام الثعليب يف احلديث      
ره يف كتابه هذا كما ذكر       بل هو أحد مصاد    ،السلف وخصوصاً مقاتل بن حيان    

  .)تاريخ التراث العريب(ذلك صاحب كتاب 

   .أثره يف تفسري بن كثري رمحه اهللا

 وهو خالصـة لتفـسري      ،يعد هذا التفسري من خري كتب التفسري باملأثور       
 وتفسريه من أجل التفاسري     ، الذي هو إمام املفسرين على اإلطالق      ،اإلمام الطربي 

  . بن جريرالناحية يعترب الكتاب الثاين بعد كتاب وأعظمها، لذا فهو من هذه ا

 ومن هـؤالء    ،وقد اعتىن فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف وأئمتهم        
  . مقاتل بن حيان

 فوجدته أكثر من نقل عن مقاتل بن        ،ولقد تتبعت تفسريه يف سائر أجزائه     
رات  حيث نقل نقوالً بالغة الكثرة وبصور خمتلفة، ينقل عنه وحـده وتـا             ،حيان

بنقل عنه مع من قال بقوله من السلف، وكثرياً ما يعزوا أقواله إىل بن أيب حـامت                 
  .  الرازي رمحه اهللا

   .أثره يف تفسري بن أيب حامت الرازي -

حيث نقل فيه عن مقاتل باسناده إليه وأشهر هذه األسانيد اليت ذكرهـا             
 عـن   ، مزاحم  ثنا حممد بن   ، ثنا حممد بن علي    ،قرأت على حممد بن الفضل    : قوله

  .  عن مقاتل بن حيان،بكري بن معروف

                                                 
 ).  ٥٩/ص(الرسالة املستطرفة للكتاين ) ١(



 

 -٥٣-

وتعد هذه السلسلة هي األكثر شيوعاً أن مل تكن هي الغالبة يف تفسري بن              
  . أيب حامت الرازي رمحه اهللا

  .  فيقول وكذا قال مقاتل بن حيان،وتارة ينقل عنه بدون إسناد

  .)اجلامع ألحكام القرآن(أثره يف تفسري القرطيب  -

 القرطيب األقوال عن مقاتل بن حيان كثرياً، وقد لفت نظري عدم            يذكر اإلمام 
متييزه بني مقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان فهو يذكر القول عادة مقتـصراً              

  .  فيظن الظان أنه مقاتل بن حيان)مقاتل(على االسم األول 

   .)معامل الترتيل(تفسري البغوي املسمى  -

 وقد ذكـر مـا      ، ومفرداً ،مقروناً)انمقاتل بن حي  (حيث اعتىن بذكر أقوال     
  .  قوال٥٨ًيقرب من 

   .)الدر املنثور(تفسري اإلمام السيوطي املسمى  -

 ،ويتميز هذا التفسري بأن صاحبه اقتصر فيه على التفسري باملـأثور فقـط            
  .  كما فعل غريه،حيث مل خيلط بالروايات اليت نقلها شيئاً من عمل الرأي

بن أيب حـامت    ا إال أنه يعزو ذلك إىل       ،ثرياًولقد نقل عن مقاتل بن حيان ك      
  .  وغريهم، وأيب الشيخ،بن املنذرا و، أو عبد بن محيد،وهو األكثر

   .البن اجلوزي)زاد املسري يف علم التفسري(تفسري  -

   .تفسري اإلمام الطربي -

 وقد نقل عنه ما يقرب      ،وهو أقل من نقل عن مقاتل بن حيان يف التفسري         
  . من ستة آثار فقط



 

 -٥٤-

  : فمن ذلك:أما بالنسبة ألثره يف كتب التفسري بالرأيو

   .للزخمشري )كتاب الكشاف (-

فقد تتبعت تفسريه لآليات اليت نقل تفسريها عن مقاتل فوجدتـه يعـتين             
 ومل أجده يف موضع واحد      )١()قيل  ( إال أنه يذكر القول عنه بلفظ        ،ببعض بذلك 
  .  أو نسب القول إليه،قد صرح بامسه

   .أليب حيان األندلسي)حر احمليطالب(تفسري  -

   .)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(تفسري بن عطية املسمى  -

وهو أجل من صنف يف علم التفسري، وقد وقع الكتاب على مسماه فهـو            
  . أفضل من تعرض للتنقيح والتحرير، وقد ترك آثاراً عن مقاتل ال بأس ا

أثراً واضـحاً يف    )مقاتل بن حيان  ( ففي هذه التفاسري كلها ويف غريها ترك      
 وال ريب أن مثل هذا الصدى العلمي الواسع         ، ولغة ، واعتقاداً ، فقهاً ،علم التفسري 

 اليت ضمنها كتاب    ، وجاللة آراءه  ،الذي خلفه هذا اإلمام ليدل على قيمة تفسريه       
  . اهللا تعاىل

   :علوم القرآنأثره يف كتب 

مقاتـل بـن    (روايـات   كما استفاد علماء هذا الفـن مـن أقـوال و          
  . خصوصاً يف مواضع الرتول وأسبابه، ومواضع النسخ)حيان

وممن استفاد منه يف ميدان علوم القرآن يف غري كتب التفسري، السيوطي يف             
 وأسباب الرتول، وغريمها، والواحدي يف أسباب الرتول، والنحاس، وبن          ،االتقان
  .  وغريهم يف باب الناسخ واملنسوخ،بن اجلوزيا و،حزم

                                                 
 .تهر عنهوذلك إذا تبني يل أنه مل يقل بقول مقاتل غريه أو اش) ١(



 

 -٥٥-

أسـباب  : وقد ذكرت مجلة مما ورد عن مقاتل يف هذا الباب يف مبحثـي            
الرتول، والناسخ واملنسوخ، وذكرت أمثلة على ذلك، مما دل على أن مقاتل بن             

  . حيان قد ترك بصمة واضحة يف كتب أهل هذا الفن

  : أثره يف كتب احلديث

مصنف  ك ،كذلك فإن ملقاتل بن حيان األثر البني يف أكثر كتب احلديث          
بن أيب شيبه، ومصنف عبد الرزاق، واملعاجم كمعجم الطرباين،واملعجم األوسط،     ا

كمسند الشافعي، ومسند أمحد، والسنن فقد روى له أصحاب السنن          : واملسانيد
أخرج لـه   : قال بن حجر  ) ١(، وبن ماجه  ، والنسائي ، والترمذي ،األربعة، أبو داود  
  . )٢(مسلم واألربعة

  . )٣( من رواية علقمة عنه،ث يف صحيح مسلموله حدي: وقال الذهيب

 على أثر حديثه    ،بل وله حديث يف البخاري يف موضع واحد أيضاً        : قلت
  )٤()تسمية من  أخرجهم البخاري ومـسلم      ( كما بينه احلاكم يف كتابه       ،علقمه

وقد وجدت له أحاديث يف املستدرك على الصحيحني، وسنن البيهقي، وسـنن            
   .رميالدار قطين، وسنن الدا

  : أثره يف كتب الفقه

 وخصوصاً  – فإن تفسريه لآليات     ، والفقه ،أما عن أثره يف كتب األحكام     
آيات األحكام، ينصب على استنباط اإلحكام منها، لذا فقد كان تأثري تفسريه يف             

  . علماء الفقه واضحاً جداً

                                                 
 ).٦/٣٤٠(سري أعالم النبالء : وانظر) ٢٨/٣٤٤(ذيب الكمال ) ١(
 ). ١٠/٢٤٨(ذيب التهذيب ) ٢(
 ).  ٦/٣٤٠(سري أعالم النبالء ) ٣(
 ).١٤/٣٣٢(تاريخ بغداد للخطيب : وانظر) ١/٢٤٤) (٤(



 

 -٥٦-

 الذي يعد مرجعـاً مهمـاً       ،وخذ على سبيل املثال تفسري اإلمام القرطيب      
 هذا التفسري مثالً ذكر فيه عـن        –قهاء لعنايته باستنباط األحكام من اآليات       للف

  . مقاتل كثرياً من األقوال الفقهية

للقرطيب فستجد الكثري من تفسريات مقاتـل       ) أحكام القرآن (وانظر أيضاً   
  .وآرائه املتعلقة بالفقه

ـ        ) أحكام القرآن (وكذا   ه البن العريب فهو ينقل عدة أقوال وتفسريات عن
  . لآليات يف مواضع متعددة



 

 -٥٧-

  املبحث الثالث
  )مقاتل بن حيان(القيمة العلمية لتفسري 

    
 يف أمهية تفسري الـسلف رضـي اهللا         )مقاتل بن حيان  (تظهر أمهية تفسري      

 فإن مجيع التفاسري والفهـوم      ، وتفسري التابعني على وجه اخلصوص     ،عنهم عموماً 
 الذي أخذ معاين كالم اهللا عـن        ،فضل الرعيل األ  ،إمنا هي مثر ذلك العقل االول     

 )مقاتـل (وميكن أن نقول أن قيمة تفسري       ، أعلم خلق اهللا مبراد اهللا وهو النيب        
  :تتلخص فيما يلي

 يعد مصدرا أصيالً للوقوف على أراء الـسلف         )مقاتل بن حيان  (أن تفسري   : أوال
 غالـب    اليت ،إذ ما من شك أنه يعد من مشاهري املفسرين يف عهد التابعني           

 ولرمبـا زادوا    ، عنهم أمجعني  أقواهلم تلقوها عن الصحابة الكرام رضي اهللا      
 وال ريب أم    ، وعنهم أخذ من بعدهم    ، من اختالف الرأي   مبقدار ما معهم  

 واتـصال  ، لقرب عهدهم من عهد النبوة   ،كانوا على مبلغ عظيم من العلم     
  .مابني العهدين بعهد الصحابة رضي اهللا عنهم

احلـسن   (، قد أخذ التفسري عن كبار التـابعني       )مقاتل( من املعلوم أن     أنه: ثانياً
 ممن  ،وهذا يعين أنه قد أخذ التفسري عن أئمته وأهله        . )١()والضحاك وجماهد 

  .بلغ مبلغاً عظيماً يف هذا الشأن
  .)٢ ()كان من علماء الناس يف القرآن والفقه(احلسن البصري الذي   
    

                                                 
  ).٥/١١٧( تفسري الطربي  )١(

  ).٢/٢٦٣( ذيب التهذيب  )٢(



 

 -٥٨-

سعيد، : خذوا العلم من أربعة   : يه سفيان الثوري  والضحاك بن مزاحم الذي قال ف     
 تتلمذ على حرب التفـسري       الذي وجماهد .)١(وجماهد، وعكرمة، والضحاك  
  .عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه

 حيـث   ، وجماالً رحباً  ،حيتل تنوع املعاين التفسريية عند مقاتل مكاناً واسعاً       : ثالثاً
 وحكاية نزول، واسـتنباط     تفسري للفظ، وضرب أمثلة،   : يلحظ يف تأويله  

 يدل بطبيعة احلال    ، وغري ذلك وهذا التنوع    ،ملعىن، وتفسري يتعلق باألحكام   
  . مما جيعل لتفسريه القيمة العلمية الفذة،على متيز واجتهاد

 أنه ال حييـد     ، من حيث املنهج الذي ارتضاه     )مقاتل(أنه يلحظ يف تفسري     : رابعاً
 من جهة االلتزام بأصـول التأويـل        ،عن منهج كبار املفسرين من التابعني     

 وباملـأثور عـن     ، كتفسريه للقرآن بالقرآن، وتفسريه بالـسنة      ،وقواعده
الصحابة والتابعني، واحتجاجه بالقراءات، مما جعل ألقواله مكاناً لالعتداد         

  . واعتبارها يف كثري من اآليات اليت تطرق لتأويلها،ا
 أمل  ، ظهر أنه موسوعة معـارف     )تلمقا(أنه من خالل معايشيت لتفسري      : خامساً

 واليت بدت عليهـا     ،جبل الفنون كما اتضح ذلك جلياً يف تفسريه لآليات        
 وذلك من خالل    ،خصائص التفسري، ومسات املفسرين يف القرون املفضلة      

 مما جعل لتفسريه املكانـة      ،املصادر والقواعد اليت اعتمد عليها يف تفسريه      
  . والقيمة العلمية،العالية

                                                 
  ).٩/٢٣٠( البداية والنهاية  )١(



 

 -٥٩-

  ل الثالثالفص
  يف أسانيد تفسريه

  
عن عبد اهللا بن املبارك رضي اهللا عنه أنه          )١(روى مسلم يف مقدمة الصحيح      
  .  األسناد من الدين ولوال االسناد لقال من شاء ما شاء:قال

   .)٢("كل حديث ليس فيه مسعت فهو خل وبقل " :وقال شعبه  
 ولـذا   ، الدين  وهذا من حفظ   ،واإلسناد من خصائص هذه األمة احملمدية       

 أما هـذه األمـة      ،كانت األمة السابقة ليس هلا إسناد فبدلت شريعتهم وغريت        
فحفظ اهللا هلا دينها فإن صح اإلسناد فهو الغاية وإن مل يصح كانت نسبته مـن                

   .مجلة الكذب
 ،لذا فقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يتحرون الصحة فيما يتحملـون             

ال يقبل احلديث إال بعد أن تثبت عنده صحته         وقد وصل األمر ببعضهم أنه كان       
 والغرض من ذلك زيادة     ، كما دلت على ذلك اآلثار الكثرية      ،بالشهادة أو اليمني  

   .التأكد والتثبت ال عدم الثقة مبن يروون عنه منهم
وتكمن أمهية اإلسناد يف علم التفسري على سبيل اخلصوص، ألنه حكايـة              

 وقت كثرت فيه أخبار بين إسرائيل واألقوال اليت          يف ،ملقصود اهللا تعاىل يف كالمه    
   .ال مستند هلا

 الوضع وفـشا    ،وتزداد أمهيته يف تفسري التابعني الذي ظهر يف ذلك العصر           
فيه الكذب، فوقعت بذلك الفنت، والكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

                                                 
  ). نووي -١/٨٧(ج) ١(

   ).٤٥٤( الكفاية للخطيب ص ) ٢(



 

 -٦٠-

 يكونـوا   مل ( :كما روى اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه عن بن سريين أنه قال           
  . )١(" مسو لنا رجالكم: فلما وقعت الفتنة قالوا،يسألون عن اإلسناد

 ، وتثبتت هلم عدالة رواته    ، ال يقبلون حديثاً إال إذا جاء بسنده       فكانوا    
 أو ذكر وكان يف رواته من ال يوثق حبديثه فقد كـانوا ال              ،أما إذا حذف السند   

   .يقبلون حديثاً هذا شأنه
 واحلق أنه   ،سباب ضعف التفسري باملأثور حذف اإلسناد     لذا فقد كان من أ      

يكاد يكون أخطر األسباب مجيعاً ألن حذف اإلسناد جعل من ينظـر يف هـذه               
 وجعل كثرياً من املفسرين ينقلون عنها مـا         ،الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها      

 املخترع على أنه صحيح كله مع أن فيها         ، والقصص ،فيها من أخبار بين إسرائيل    
   . خيالف املنقول وال يتفق مع العقلما

 كتفسري بن جرير الطـربي      ،وما عظمت قيمة التفاسري املأثورة إال لذلك        
لو سافر رجل إىل الصني حىت حيصل علـى         " الذي قال فيه أبو حامد األسفرايين       

 وكذا الشأن يف بقيه     )٢("كتاب تفسري حممد بن جرير الطربي مل يكن ذلك كثرياً           
  .ندهالتفاسري املس

                                                 
  ).١/١١٢: (صحيح مسلم) ١(

  ).١٨/٤٢(معجم األدباء )٢(



 

 -٦١-

   :)الطربي ( أسانيده يف تفسري اإلمام 
قال حدثنا الشافعي، قال أخربنا سعيد بن معـاذ بـن           ،  حدثنا الربيع  : قال   –أ  

   .موسى اجلعفري، عن بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان
 أبو حممد املـصري     ، هو الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي        :الربيع )١

 مات سنة سبعني وله ست      ، من احلادية عشر   ، ثقة ، صاحب الشافعي  ،املؤذن
  .)١(وتسعون سنة

 أبو  ، هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي املطليب          :الشافعي )٢
 وهو ادد ألمر الدين على     ، رأس الطبقة التاسعة   ، نزيل مصر  ،عبد اهللا املكي  
  .)٢( تويف سنة أربع ومائتني،رأس املئتني

تعجيـل  (  مل أجد له ترمجـة إال يف         :جلعفريأبو سعيد معاذ بن موسى ا      )٣
  ."عن بكري بن معروف ، معاذ بن موسى  " :مل يزد على أن قال )٣ ()املنفعة

 صـاحب   ، أو أبو احلسن الدمغاين    ، أبو معاذ  ،بكري بن معروف األسدي    )٤
 قـال بـن     ، فيه لني  ، صدوق ،قاضي نيسابور ، وهو صاحب مقاتل   ،التفسري
  . وليس حديثه باملنكر،ن ال بأس به ليس بالكثري وأرجو أ:)٤(عدي

عن بكري بن معـروف     ، قال حدثنا الوليد بن مسلم    ،  حدثنا علي بن سهل      -ب  
   .عن مقاتل بن حيان

 وقال النـسائي    . صدوق : قال أبو حامت   ،علي بن سهل النسائي مث الرملي      )١
  .)٥( وقد ذكره بن حبان يف الثقات، مات سنة إحدى وستني ومائتني،ثقة

                                                 
  . )٤٣(  الترمجة ١/٢٤٥: التقريب) ١(
   )٣١(  الترمجة ٢/١٤٣: التقريب) ٢(
   )٤٠٦/ ص ) (٣(
  ).١/٢/١١٧( والتاريخ الكبري ،)١/٤٠٦(اجلرح والتعديل : وانظر) ١٤٥(  الترمجة ١/١٠٨: التقريب) ٤(
   ).٧/٢٨٩: (، ذيب التهذيب)٥/١٦٠: ( ميزان االعتدال يف نقد الرجال) ٥(



 

 -٦٢-

لكنه كثري  ،  ثقة   ، أبو العباس الدمشقي   ، القرشي موالهم  : مسلم الوليد بن   )٢
   كان ثقة كثري احلديث :تدليس التسوية قال بن سعد

  . )١( مات سنة مخس وتسعني. ثقة:    وقال العجلي
، قال مسعت شـبيباً   ،  قال حدثنا املعتمر     ،بن عبد اال علي   ا حدثنا   -جـ    

   .يقول عن مقاتل بن حيان  
 ، ثقة، الفقيه، املصري، الصويف، هو يونس بن عبد األعلى    :بن عبد األعلى  ا )١

 ما رأيت مبصر أعقل من يـونس    :وركن من أركان اإلسالم قال الشافعي     
  . )٢(تويف سنة أربع وستني ومائتني

 الفاء بن سليمان    : التميمي موىل لبين مره قال بن معني       :املعتمر بن سليمان   )٢
   .)٣(صدوقثقة مسعت أيب يقول الفاء بن سليمان ثقة 

 نزيل خراسان صدوق قـال      ، هو التميمي البصري   : شبيب بن عبد امللك    )٣
    .)٤( ذكره بن حبان يف الثقات مات قبل املائتني،أبو حامت شيخ بصري

  
  : أسانيده يف تفسري بن أيب حامت

ـ  ثنا حممـد  ، ثنا حممد بن علي بن شقيق،  قرأت على حممد بن الفضل : قال أ 
  .عن مقاتلثنا بكري ، بن مزاحم 

مـوىل  . بن موسى بن خالد بن يزيد بن زياد الرازي         :حممد بن الفضل   )١
 كتبـت عنـه وهـو       :علي بن أيب طالب  قال بن أيب حامت الـرازي          

     )٥(دوقص
                                                 

  )٨٣٩٧(  الترمجة ٢/٣٤٢وانظر التقريب  ) ٤٦٦( تاريخ الثقات ) ١(
  )٢/٥٢٨(تذكره احلفاظ ) ٢(
   )  ٨/٤٠٢( اجلرح والتعديل ) ٣(
  ).٨/٣١١(، والثقات )٤/٣٤٦(رح والتعديل اجل: انظر) ٣٠٣٥(  الترمجة ١/٣٣٣التقريب ) ٤(
  .)٣/١٥٢( تاريخ بغداد ) ٥(



 

 -٦٣-

 بن دينار املروزي ثقه صاحب حديث مـن         :حممد بن علي بن شقيق     )٢
   .)١(احلادية عشرة مات سنة مخسني

 صدوق مـن    ،و وهب املروزي   أب ، العامري موالهم  :حممد بن مزاحم   )٣
  .)٢(مات سنة تسع ومائتني كبار العاشرة

 أخربين بكري بن معروف     ، ثنا الوليد  ، ثنا صفوان بن صاحل    ، حدثنا أبو زرعه   -ب  
   .عن مقاتل بن حيان

صري أبـو   ب هو عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان ال           :أبوزرعه )١
 مات سنة أحـدى     ،شر من احلادية ع   ، ثقه حافظ مصنف   ،زرعه الدمشقي 

   .)٣(ومثانني
 ، بن صفوان الثقفي موالهم أبو عبد امللك الدمشقي ثقة         :صفوان بن صاحل   )٢

وكان يدلس تدليس التسويه قاله أبو زرعه الدمشقي من العاشرة مـات            
 .سنة مثان أو سبع أو تسع وثالثني

   :أسانيده يف سنن البيهقي الكربى
ـ   ، أنبأ أبو احلسن أمحد حممد الطرائفـي ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ: قال أ 

 ثنـا   ، قاال ثنا إمساعيل بن قتيبه     ، وأبو حممد الكعيب   ،عبد اهللا حممد بن موسى    
   . عن مقاتل بن حيان، ثنا بكري بن معروف،يزيد بن صاحل

 حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه يعرف بابن           :أبو عبد اهللا احلافظ    )١
 ثقه حافظتويف سـنة مخـس       ، احلديث البيع واشتهر باحلاكم أمام أهل    

   .)٤(وأربع مائة

                                                 
   ).٥٤١(  الترمجة ٢/١٩٢التقريب ) ١(
  ).٦٩١(  الترمجة ٢/٢٠٦التقريب ) ٢(
   )١٠٦٢(  الترمجة ١/٤٩٣التقريب ) ٣(
  ).٣/١٠٣٩: ( تذكرة احلفاظ، الذهيب) ٤(



 

 -٦٤-

هو أمحد حممد بن عبدوس بن سـلمه الغـزي          : أبو احلسن الطرائفي   )٢
  .)١( ثقة حافظ، مسند نيسابور،النيسابوري

 عبد اهللا بن حممد بن موسى بن كعب النيـسابوري           :أبوحممد الكعيب  )٣
ـ          ، العامل ،احملدث ة  الصادق ذكره احلاكم فقال حمـدث كـثري الرحل

  .)٢( تويف سنة تسع وأربعني وثالث مئة،والسماع صحيح السماع
يعقـوب    بن عبد الرمحن القدوة احملدث احلجة أبو       :إمساعيل بن قتيبة   )٤

  .)٣(السلمي النيسابوري ثقة تويف يف رجب سنة أربع ومثانني ومائتني
 مقبـول مـن     ، احلمص ، ويقال صليح بالتصغري   :يزيد بن صاحل الفراء    )٥

 . )٤(الثالثة
   :أسانيده يف مصنف بن أيب شيبه

   .عن مقاتل بن حيان، عن ثعلبه،  حدثنا جرير: قال أ ـ
 أصله كويف سكن    : بن عبد احلميد بن جرير بن قرط الضيب الرازي         :جرير )١

   )١(مات سنة سبع ومثانني ومائة بالري ، الري كنيته أبو عبد اهللا ثقه 
الري صدوق مـن     هو بن سهيل الطهوي أبو مالك الكويف سكن          :ثعلبه )٢

 .)٣(  ذكره بن حبان يف الثقات )٢(السابعة

                                                 
  )  ٣/٨٦٣: ( تذكرة احلفاظ، الذهيب) ١(
  ) . ١٠/٤٤٤: ( وانظر األنساب ) ١٥/٥٠٣(  النبالء سري أعالم) ٢(
  ). بشتنقان: (  معجم البلدان)١٠٧-١/١٠٦( طبقات احلنابلة )١٣/٣٤٤(سري أعالم النبالء ) ٣(
  ). ٢٧١(الترمجة ) ٢/٣٦٦: (التقريب) ٤(
 ) ١٦٥/ ١(رجال مسلم  )١(
 )١/٥١(التقريب  )٢(
 ) ٦/١٢٨(الثقات  )٣(



 

 -٦٥-

  سورة البقرة
… ð∠Ψ√.ς′ 〉 Η̂ΤΩΤΤΨ|<√≅… (5) ≈  

  .)١( ذلك مبعىن هذا الكتاب:ال مقاتلق -١  
  

… ‚Ω +ð ⎯̂ΤÿΩ⁄ +Ψ©∼Ψ⊇ (2)  ≈  

  .)٢( ال شك فيه :ال مقاتلق -٢  
  

… Ω⇐⎡Σ∧∼Ψ⊆ΣΤÿΩ⎝ Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… †ΘΩ∧Ψ∨Ω⎝ ⌠¬Σ™ΗΤΩ⇒Τ<∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐⎡ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ (3)  ≈  

 ومتام ،إقامتها احملافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور ا: ال مقاتلق -٣  
 والتشهد والصالة على النيب صلى ، وتالوة القرآن فيها،ركوعها وسجودها

  .)٣(فهذا إقامتها  اهللا عليه وسلم 
  

                                                 
من قول سعيد بن جبري، والسدي، ومقاتل بن حيان، وزيـد بـن              ) ٣٣ / ١( يف تفسريه   أورده ابن أيب حامت     ) ١(

  .أسلم
: عنهم، وزاد ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، وابن جـريج، مث قـال            ) ٤٠ / ١( وأورده ابن كثري يف تفسريه        

  .والعرب تعارض بينهما فيستعملون كالً منهما مكان اآلخر وهو معروف يف كالمهم
  ٦٨: ايـه    )ال فارض وال بكر عوان بني ذلك        : (  جاء هذا التعاور كثرياً يف كتاب اهللا، كقوله تعاىل         وقد: قلت  

  .وأمثال ذلك يف القرآن كثري
من قول ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبري، وأيب مالك، ونافع            ) ٣٤ / ١: ( أورده ابن أيب حامت يف تفسريه     ) ٢(

وال أعلم يف   : والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، والسدي، وقتادة، مث قال         موىل ابن عمر، وعطاء وأيب العالية،       
  هـ . أ. هذا احلرف اختالفاً بني املفسرين

  .عنهم وزاد أبا الدرداء وإمساعيل بن أيب خالد ) ٤١ / ١: ( وأورده بن كثري يف تفسريه  
لفضل، عن حممد بن علي، عن حممد بن        قرأت على حممد بن ا    : قال) ٣٧ / ١: (أورده ابن أيب حامت يف تفسريه     ) ٣(

من قول مقاتـل بـن       ) ٤٤ / ١: ( بن كثري يف تفسريه   اوأورده  . مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به       
إقامة الصالة إمتام الركوع والسجود والـتالوة  :  وقال ابن عباس) ١٣٠ / ٣( حيان والزجاج يف معاين القرآن    

. إقامة الصالة احملافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسـجودها        :  قتادة قال. واخلشوع واإلقبال عليها فيها   
وكالم السلف حول هذا املعىن أنه ليس املراد من إقامته جمرد فعلها فحسب، بل كـل مـا         ). ١/٤٤(ابن كثري   

 يقيمـون : (حيقق هذه اإلقامة على الوجه الذي يرضي اهللا تعاىل، ويف هذا القول نظرة شاملة لتحقيـق لفـظ                 
  .وفهم ملقصود اهللا تعاىل) الصالة



 

 -٦٦-

  

… Ω⇐⎡Σ⊕ς≠⎯⊆ΩΤÿΩ⎝ :†ΤΩ∨ Ω≤Ω∨Κς… ϑðΣ/≅… ,−Ψ©ΨŠ ⇐Κς… Ω™Ω″⎡ΣΤÿ (27)  ≈  
 ،من حممد عليه الصالة والسالم والنبيني واملرسلني من قبله: قال مقاتل -٤  

  .)١( وال يفرقوا بني أحد منهم،أن يؤمنوا به مجيعاً
  
  
  

… ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Σ¬Σ∑ φ⎦⎝≤ΣΨ♥ΗΤΩ<√≅… (27) ≈  
  .)٢(يف اآلخرة : قال مقاتل  

                                                 
قال حدثنا أبو زرعه، حدثنا صفوان بن صاحل، حدثنا الوليـد، قـال             ) ١/٧٢(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ١(

وأورده ابن اجلوزي يف    ) ١/٢٣٦(وذكره مبعناه القرطيب يف تفسريه      . أخربين بكري بن معروف، عن مقاتل به      
  ).٥٧/ ١(زاد املسري 

  .ي ذهب إليه مقاتل هو األخذ بعموم اآلية وهو قطع كل ما أمر اهللا به أن يوصلالذ: قلت  
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا في       : (املراد به صلة األرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعاىل         : وقيل  

كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ و١/٢٢١(ذا القول بن جرير رمحه اهللا يف تفسريه وقد رجح ه) ٢٢:حممد) (الْأَر(  
وحجته فيما ذهب إليه داللة القرآن حيث إن اهللا جل ثناؤه قد ذكر املنافقني يف غري آية من كتابه فوصـفهم             

 .بقطع األرحام وهذه اآلية نظري تلك
 بن علي،  قال حـدثنا       قال قرأت على حممد بن الفضل، حدثنا حممد       ) ١/٧٢(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ٢(

عن مقاتـل بـن     ) ١/٦٧(بن كثري يف تفسريه     اوذكره  . حممد بن مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به         
وما ذهب إليه مقاتل قوي حيث استشهد على ذلك بنظري هذه اآلية يف سورة الرعد حيث قال جـل                   . حيان

ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ في الْأَرضِ أُولَئك            والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد       (ذكره  
أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء     ( كقوله   )أُولَئك هم الْخاسرونَ  (فقوله  . )٢٥:الرعد) (لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدَّارِ    

غري أن اهللا تعاىل قـال      . هذا ما عناه مقاتل   . وسوء الدار إمنا يكون يف اآلخرة     . ن حكم اآليتني واحد   أل) الدَّارِ
وهذا كما أنه يقع يف اآلخرة فهو يقع يف الدنيا فال دليل على حصره يف اآلخرة بل هو يف                   ) أُولَئك لَهم اللَّعنةُ  (

  .ما ذهب إليه أكثر املفسرينالدنيا آكد وقوعاً ألن اآلية إمنا هي يف املنافقني ك



 

 -٦٧-

  

… †Ω⇒<∏ΣΤ∈ Ν…⎡Ρ≠Ψ‰⎯∑≅… †Ω™⎯⇒Ψ∨ ∃†_Τ⊕∼Ψ∧Ω– †ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇ ¬Ρ∇ΤΘΩΤ⇒Ω∼ΨΚ<†ΩΤÿ ⎠ΘΨ⇒ΤΘΨ∨ ⎟_ŸΤΣ∑ (38) ≈  
  .)١(اهلدى حممد صلى اهللا عليه وسلم : قال مقاتل -٥  

  

  

… Ν…⎡Σ∧∼Ψ∈Κς…Ω⎝ Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… (43)  ≈  

  .)٢(أمرهم أن يصلوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال مقاتل -٦
  

  
  

… Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ Ω〈λ⎡Τς®ϑð∞Τ√≅… (43)  ≈  

  .)٣(وها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم أن يدفع: قال مقاتل -٧  

                                                 
 –لذا كان الظاهر    ) ٦١:األحزاب) (ملْعونِني أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيالً     (وقد قال سبحانه عن املنافقني        )١(

 واهللا.  عموم احلكم باخلسارة عليهم يف الدنيا واآلخرة لآلية اليت استدل ا مقاتل يف سورة الرعد               -واهللا أعلم 
قال حدثنا أبو زرعه ثنا صفوان، بن صاحل ثنا الوليد، عـن             ) ١/٩٣( بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  .  أعلم

وقـال  . من قول مقاتل بن حيـان      ) ١/٨٥( بن كثري يف تفسريه     اوأورده  . بكري بن معروف، عن مقاتل به     
 والبينـات    ، والرسـل  ،هلدى األنبيـاء  ا: وقال أبو العالية يف املشهور عنه هذا القول       . اهلدى القرآن : احلسن
  .والقوالن األوالن صحيحان وقول أيب العالية أعم: قال ابن كثري).  ١/٨٥( بن كثري . والبيان

والذي يظهر بالعموم حيث ال وجه لتخصيص ذلك بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فاهلدى جـنس يعـم                  : قلت  
 .ام الطربي يف تفسريه ومل يذكر غريه  واهللا أعلماألنبياء وما معهم من الرساالت وهو ما اعتمده اإلم

حدثنا حممد بن علي، عـن  : قرأت على حممد بن الفضل، قال: قال ) ٩٩/ ١( أورده ابن أيب حامت يف تفسريه   ) ٢(
عن مقاتـل    ) ٨٥/ ١( وأورده ابن كثري يف تفسريه      . حممد بن مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به         

 ٤٠:  آيـة  ≈ ∅Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ω™ÿΨ∫;.Ω≤π♠ΜΞ… Ν…⎝Σ≤Ρ®<′≅… ƒ⎠ΨΩ∧⎯⊕Ψ⇓ ⌡⎠ΤΨΠς√≅… 〉Œ⎯∧Ω⊕⎯Τ⇓Κς… ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω⎠⌡ … لقوله قبل ذلك     واخلطاب ألهل الكتاب  

 .لذا خص مقاتل احلكم م دون غريهم، والصواب األخذ بعموم اخلطاب واهللا أعلم
قال حدثنا حممد بن علـى بـن        قرأت على حممد بن الفضل،      : قال) ١/١٠٠( بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ٣(

 ) ١/٨٥( بن كثري يف تفـسريه      اوأورده  .  شقيق، عن حممد بن مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به           
 .عن مقاتل



 

 -٦٨-

  

… Ν…⎡Σ⊕Ω{⎯⁄≅…Ω⎝ Ω⊗Ω∨ Ω⇐κΨ⊕Ψ®.ΘΩ≤√≅… (43)  ≈  

 أمرهم أن يركعوا مع الراكعني مع أمة حممد صلى اهللا عليه :قال مقاتل -٨  
  .)٢( كونوا منهم ومعهم:وسلم يقول

  
… Ν…⎡Σ⇒∼Ψ⊕ΩΤ⎯♠≅…Ω⎝ Ξ⁄⎯ιϑð±√≅†ΨŠ &Ψ〈λ⎡ς∏ϑð±√≅…Ω⎝ (45) ≈  

خرة بالصرب على الفرائض  استعينوا على طلب اآل:قال مقاتل -٩  
  .)٢(والصالة

                                                 
قال قرأت على حممد بن الفضل، عن حممد بن علي، عن حممـد بـن               ) ١/١٠٠(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ٢(

 عن مقاتل بن حيان ) ١/٧٩(وأورده الشوكاين يف فتح القدير  . بهمزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل 
 عن بكري بن    ، ثنا الوليد  ، ثنا صفوان بن صاحل    ،قال حدثنا أبو زرعه   ) ١/١٠٢( بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ٢(

يف وأورده بن كثري . عن مقاتل بن حيان) ١/٥٧(وأورده الثعاليب يف تفسريه   ). ١/٩٠(معروف عن مقاتل به     
والـسيوطي يف الـدر     . )٧/١١٥(والبيهقي يف شعب اإلميـان      . من قول مقاتل بن حيان    ) ١/٩٠(تفسريه  

استعينوا بالصرب والصالة على مرضاة اهللا واعلموا أما من طاعة اهللا وقال بـن         : وقال أبو العالية  ). ١/١٦٤(
  ).١/٩٠(بن كثري . جريـح أمها معرفتان على رمحة اهللا

اتل حيمل الصرب على معناه عند اإلطالق الذي هو حبس النفس على الطاعة، والكف عن               على قول مق  : قلت  
و . فإن رمضان يسمى بشهر الـصرب     : ومحل بعض املفسرين معىن الصرب يف اآلية على الصوم قالوا         . املعاصي

  هذا ظاهر فإن أعظم ما تشتمل عليه عبادة الصيام هو الصرب لكن هل هو املراد من اآلية ؟
 يل أن املراد بالصرب من اآلية محله على املعىن احلقيقي الذي سيقت اآلية من أجله، وهو حبس الـنفس                    يظهر  

وألن الصوم بعض معاين الصرب وليس هو الصرب كله الذي هـو            . على الطاعة وهذا مذهب مجهور املفسرين     
بـن  ا) ١/٢٩٨: (لم، الطربيمنع النفس عن حماا وكفها عن هواها لذا كان القول األول هو املقدم واهللا أع    

 ).٨٨/ ١(كثري 



 

 -٦٩-

… †Ω™ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ δ〈≤Ω∼Ψ‰ς∇ς√ ‚ΠςΜΞ… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ<√≅… (45) ≈ 

صرفك من بيت املقدس إىل الكعبة كبري ذلك على املنافقني : قال -١٠  
  .)١(واليهود

  

… †Ω™ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ δ〈≤Ω∼Ψ‰ς∇ς√ ‚ΠςΜΞ… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ<√≅… (45) ≈س 
  .)٢(  يعين به املتواضعني  ≈ …≅√>ΠςΜΞ… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ‚ … :قال مقاتل -١١  

                                                 
قرأت على حممد بن الفضل، ثنا حممد بن علي، ثنا حممد بـن             : قال) ١/١٠٣(أورده ابن أيب حامت يف تفسريه       ) ١(

عن مقاتل بـن    ) ٧/١١٥(والبيهقي يف شعب اإلميان     .  مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان        
عائد إىل فعل الصرف مـن      ) وإا(واملراد أن الضمري يف قوله      ). ١/١٦٤(والسيوطي يف الدر املنثور     . حيان

وهذا القول عن مقاتل غريـب ألن       . بيت املقدس إىل الكعبة وان هذا كبري على املنافقني واليهود ال املؤمنني           
 كان هذا   لذا. مع خمالفته ملوضوع اآلية   . أمر التحويل مل يأت بعد، كما أنه مل يسبق له ذكر يف اآليات قبلها             

  .القول بعيداً عن مقصود اآلية
واألصل يف اللغة عود الضمري على ما قبله، مث عوده إىل أقرب مذكور لذا ذهب من ذهب من املفـسرين إىل      

  .أنه يعود إىل الصالة وحدها دون الصرب الذي هو الفالح ألن األصل عود الضمري على أقرب مذكور
 : ل املفسرين وهو عود الضمري على الصالة ألنه جل ذكره قال بعــده            واحلقيقة أن هذا هو املختار من أقوا        

، واخلشوع وإن كان فيه خالف بني املفسرين إال أن األصـل إطالقـه يف التواضـع                 )إال على اخلاشعني    ( 
 وال.  ه من حتقيق معاين التذلل    واالستكانة وهذه املعاين ال تتأكد حقيقة إال يف عبودية الصالة ملا اشتملت علي            

والذين يكنــزون الـذهب     : ( ر عوده على الصالة دون الصرب إذ هو مما نزل به الكتاب كقوله تعاىل             يض
وإذا رأوا جتارة أو هلـواً      : ( وال ينفقوا ألا األغلب واألعم، وكقوله تعاىل      : ومل يقل ) والفضة وال ينقفوا    

 .  األهم، واهللا أعلمفأعاد الضمري على التجارة ألا ) ١١( اجلمعة ) انفضوا إليها 
عن مقاتل  ) ٧/١١٥(والبيهقي يف شعب اإلميان     . من قول مقاتل بن حيان    ) ١/٩١(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ٢(

املصدقني مبا  : اخلائفني وقال بن عباس   : اخلاشعني: وقال أبو العاليه  )  ١/١٦٤(والسيوطي يف الدر    . بن حيان 
أصل اخلشوع يف لغة العرب هـو الداللـة         : قلت). ١/٣٠٠( الطربي   .املؤمنني حقاً : وقال جماهد . أنزل اهللا 

التطامن يقال خشع إذا تطامن وطأطأ رأسه، وهو قريب املعىن من اخلضوع إال أن األكثر إطالق اخلشوع يف                  
انظر معجم مقـاييس    .  واخلضوع يف البدن وقد يعتوران     )خاشعةً أَبصارهم   (البصر والصالة كما قال تعاىل      

 ومنهم من يفسره بالزمة، ومنهم      ،وكالم السلف حول هذه املعاين فمنهم من يفسره حبقيقته        ) ٢/١٨٢(لغة  ال
 . من يفسره مبرادفه



 

 -٧٠-

… ‚Ω Σ©†Ω⇒ΩΤÿ ⎟ΨŸ⎯™Ω∅ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤℵϑð≠√≅… (124)  ≈  

  .)١( عهد وإن عاهدته:ال ينال عهدي الظاملني: قال مقاتل -١٢  
  
… 〉ψΣ™Σ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤÿΩ⎝ ð Η̂ΤΤΩΨΤ∇<√≅… Ω◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…Ω⎝ (129)  ≈  

  .)٢(يعين السنة: واحلكمة. يعين القرآن: الكتاب: ل مقاتلقا -١٣  
  

                                                 
  وأورده   .بن عباس، وجماهد، وعطاء، ومقاتل بن حيان      امن قول    ) ٢٢٣/ ١( أورده ابن أيب حامت يف تفسريه       ) ١(

ال عهد لظامل عليك يف ظلمه أن تطيعه فيه          :  حيان أن املراد   من قول مقاتل بن    ) ١/١٧٢( بن كثري يف تفسريه     ا
فقيل العهد األمانة، وقيل األمان، وقيل النبـوة، وقيـل          :  يف اآلية ) العهد(وقد اختلف املفسرون يف املراد بـ       

  ). ١٤١-١٢/١٤٠(زاد  املسري :الدين، وقيل اإلمامة
إِني جاعلُك للنَّـاسِ إِمامـاً      (العهد هنا اإلمامة لقوله قبل ذلك       األقرب إىل ما يقتضيه السياق هو القول بأن املراد ب         و

 ومن القواعد املقررة أن السياق والسباق حيتكم إليه، فيكون املراد ال أجعل يف ذريتك               )١٢٤من اآلية : البقرة)(
 مما جعله بعض     حيث وجد من نال اإلمامة وهو ظامل       ،وقد استشكل كثري من املفسرين هذا القول      . إماماً ظاملاً 

أينا من ناله يف الـدنيا       أن املراد بذلك ال ينال عهد اهللا الظامل يف اآلخرة وليس يف الدنيا ألنه ر               :املفسرين يقول 
ابـن كـثري     )  ١/٥٨٠( وأكل وعاش وهذا ما ذهب إليه قتادة، وعلي وعطاء واحلسن، الطـربي             فأمن به   

)١/١٧٢.(  
 اإلمامة حال ظلمه إال أنه ال يكون إماماً يقتدى به أو تكون له              نال من    هناك  وجد وأجيب على هذا بأنه وإن      

  )١٧٢ / ١: ( تفسري بن كثري ) ٨٥ / ١: ( أضواء البيان: انظر. الطاعة حال ظلمه
ال خالف بني   : قلت.  من قول احلسن وقتادة ومقاتل بن حيان، وابن مالك         ١/١٩٠بن كثري يف تفسريه     ا أورده   )٢(

فقيل هي السنة وهـذا هـو       ): املراد باحلكمة (وإمنا اختلفوا يف    . وأنه القرآن ) الكتاب( بـ   املفسرين يف املراد  
وقيـل الـدين   . وقيل املعرفة بالدين والفقه فيه وبه قال مالك بن أنس         . املشهور وبه قال قتادة واحلسن ومقاتل     

  )١٩٠/ ١(  تفسري بن كثري )٦٠٨/ ١(انظر الطربي . الذي ال يعرف إال بالنيب عليه السالم وبه قال بن زيد
يظهر يل أنه ال خالف بني هذه األقوال فالدين الذي ال يعرف إال بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا هي يف سنته وما                       و

فاملراد باحلكمة هنا السنة وما     . جاء عنه، وكذلك قول مالك بأنه الفقه يف الدين إمنا يستنبط من الكتاب والسنة             
 .مواهللا أعل. يكون منها



 

 -٧١-

… Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ ω⎜℘†ΩΤŠ ‚ΩΩ⎝ ξ †Ω∅  (175) ≈  

  .)١( غري باغٍ يعين غري مستحله:قال مقاتل -١٤  
  

… 〉ψΣ™Σ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤÿΩ⎝ ð Η̂ΤΤΩΨΤ∇<√≅… Ω◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…Ω⎝ (129)  ≈  

  .)٢( يعين السنة: واحلكمة. يعين القرآن: الكتاب: قال مقاتل -١٥  
… ⎠ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ Ω〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ∞√≅… (177) ≈  

  .)٣(زكاة املال : قال مقاتل -١٦  
  

                                                 
وابن اجلوزي يف زاد املسري     .  ومقاتل بن حيان   ،من قول سعيد بن جبري    ) ١/٢٠٦( بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

 . عنهما أيضاً) ١/١٧٥(
ال خـالف   : قلت.  وقتادة ومقاتل بن حيان، وابن مالك      ، من قول احلسن   ١/١٩٠بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ٢(

فقيل هي السنة وهذا هـو  ): املراد باحلكمة(وإمنا اختلفوا يف  .  وأنه القرآن  )الكتاب(بني املفسرين يف املراد بـ      
وقيل الـدين   . وقيل املعرفة بالدين والفقه فيه وبه قال مالك بن أنس         . املشهور وبه قال قتادة واحلسن ومقاتل     

       :  كـثري     تفـسري ابـن    ) ٦٠٨/ ١( انظر الطـربي    . الذي ال يعرف إال بالنيب عليه السالم وبه قال بن زيد          
)١٩٠/ ١(  
ميكن اجلمع بني هذه األقوال فالدين الذي ال يعرف إال بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا هي يف سنته وما                  : قلت  

فاملراد باحلكمة هنا الـسنة  . جاء عنه، وكذلك قول مالك بأنه الفقه يف الدين إمنا يستنبط من الكتاب والسنة          
 .واهللا أعلم. وما يكون منها

يف تفسريه من قول سعيد بن جبري ومقاتـل          ) ١/٢٩٠(بن أيب حامت    او ) ١/١١٤(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ٣(
وحيتمل أن يكون املـراد بـه       ): ١/٢١٤( بن كثري اقال  . أو الزكاة املفروضة  : أن املراد زكاة املال   . بن حيان 

     ) وقَد خاب من دسَّاها   ،  د أَفْلَح من زكَّاها   قَ: (زكاة النفس وختليصها من األخالق الدنيئة الرذيلة كقوله تعاىل        
)  وأَهـديك إِلَـى ربـك فَتخـشى        ،هلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّـى     ( ، وقول موسى لفرعون   )١٠-٩:الشمس(
  ).٧-٦من:فصلت) (الَّذين ال يؤتونَ الزَّكَاةَ، لْمشرِكنيلوويلٌ ( ، وقوله تعاىل )١٩-١٨:النازعـات(
وهذا التفسري وإن كانت اآلية حتتمله إال أنه تفسري باللغة وتفسريها باملعىن الشرعي هو املقدم كما هو                 : قلت  

طهارا من اللغو والرفث كما ثبت عن        فيه هذا املعىن من زكاة النفس و       مث يقال أن إعطاء زكاة املال     . مقرر
 .واهللا أعلم. بالزكاة هنا زكاة املالبن عباس رضي اهللا عنه هو القول املراد ا



 

 -٧٢-

… ℑΩ⎝ γ‡†ΩΤ∈ΘΞ≤√≅… (177) ≈  

  .)١(هم املكاتبون : قال مقاتل  -١٧  
… Ω⇑⎯ΤŠ≅…Ω⎝ Ξ™∼Ψ‰φΤΤΤΘ♥√≅… (177)  ≈  

  .)٢(الضيف الذي ينـزل باملسلمني: قال -١٨  
  

… Ω⇐κΨšΩ⎝ %Ξ♣Κ<†Ω‰<√≅… (177) ≈  

   .)٣(أي يف حال القتال: اتلقال مق -١٩  

                                                 
من  ) ٣٦٦/ ٢( عن مقاتل بن حيان وأورده ابن كثري يف تفسريه          ) ٢٥٠ /٣: (أورده ابن أيب حامت يف تفسريه     ) ١(

. قول احلسن، ومقاتل بن حيان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبري، والنخعي، والزهـري، وابـن زيـد                  
املراد باآلية ما هو أعـم مـن     : وقال ابن عباس  . عن مقاتل بن حيان    ) ٤٦٨  /٢: ( والشوكاين يف فتح القدير   

ابـن  : ينظر.املكاتبني فيجوز له أن يشتري رقاباً مث يعتقها وإىل هذا ذهب مالك، وأمحد، وإسحاق، وأبو عبيد               
ذ ورد  وقد ادعى بعض املفسرين عدم بقاء العموم على وجهه إ          ). ٤٦٨/ ٢: ( فتح القدير  ) ٣٦٦ / ٢: ( كثري

وآتوهم من مال اهللا الذي     : ( يف القرآن ما خيصص هذا العموم وهو قوله تعاىل يف سورة النور يف شأن املكاتبني              
وإذا  صح محل ذلك العموم علـى        .   فإن مجهور املفسرين أن املراد ذه اآلية الزكاة         ٣٣:النور اآلية .. ) آتاكم

لرقاب وإعتاقها وعليه فال ميكن محل مـا يف اآليـة علـى         حكم هذه اآلية مل يبق للعموم وجه يف جواز شراء ا          
  .إعانة املكاتبني من الصدقة على مال الكتابة: القولني مجيعاً ألنه جيب أن يصار إىل التخصص، ويكون املراد

، )١/١٧٩(بن اجلوزي يف زاد املسري      اوأورده  .  من قول مقاتل بن حيان     ١/٢٩٠أورده ابن أيب حامت يف تفسريه       )٢(
بن كـثري يف تفـسريه      ا وأورده   .ول سعيد بن جبري والضحاك، ومقاتل بن حيان، وابن قتيبة، والزجاج          من ق 

وروي عن اإلمام   . هو الذي مير بك مسافراً    : وقال الربيع بن احلسن   . عنهم وزاد  قول ابن عباس     ) ١/١١٤(
   ).١/١٧٩( زاد املسري : انظر. هو املنقطع يريد بلداً آخر: أمحد أنه قال

 وكل هذه األقوال متقاربة املعىن فلعل مقاتل ومن معه يقصدون أن ابن السبيل هو صاحب الطريق الذي                  :قلت  
هو املسافر اتاز الذي قد      ): ١/١١٤( بن كثري   الذا قال   . يضرب فيه فإنه إن كان وافداً فهو ضيف مل ينـزل         

 فيعطى ما يكفيه يف ذهابه وإيابه ويدخل        فرغت نفقته فيعطي ما يوصله إىل بلده وكذا الذي يريد سفراً يف طاعة            
 . يف ذلك الضيف

 ومـره اهلمـداين     ، وأيب العاليـة   ،بن عباس ا و ،بن مسعود امن قول    ) ١/٢٩٢( أورده ابن أيب حامت يف تفسريه        )٣(
وأورده .  وأيب مالك  ، ومقاتل بن حيان   ، والسدي ، والربيع بن أنس   ، وقتادة ، واحلسن ، وسعيد بن جبري   ،وجماهد

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقني    (ولعل من أظهر األدلة على ذلك قوله تعاىل         . عنهم مجيعاً ) ١/٢١٥( يف تفسريه    بن كثري ا
 القـرآن    وخري ما يفسر القرآن هو     )١٨:األحزاب)(منكُم والْقَائلني لإِخوانِهِم هلُمَّ إِلَينا وال يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَليالً         

  . خالف بني املفسرين أن املراد بالبأس هنا القتالفال



 

 -٧٣-

… ⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ω⎠Ψ⊃Σ∅ ΙΣ©Τς√ ⌠⇑Ψ∨ Ψ©∼ΨΚς… χ∫π⎠Ω→ (178)  ≈  

  .)١( العفو أن يقبل الدية يف العمد:قال مقاتل -٢٠  
  

… ε∫:…Ω Κς…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… %ω⇑ΗΤΩ♥⎯šΜΞ†ΨΤŠ (178)  ≈  

  .)٢( يؤدي املطلوب بإحسان:قال مقاتل -٢١  
… Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇ υ⎫ΩŸΩΤ⎯∅≅… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ς′ ΙΣ©ς∏ΩΤ⊇ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√Κς… (178)  ≈  

فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبوهلا فله عذاب أليم موجع :قال مقاتل -٢٢  
  .)٣(شديد

  

                                                 
عن أيب العاليـة، وأيب الـشعثاء       ) ١/٢١٢(بن كثري يف تفسريه     اوأورده  ) ١/١٩٩( الشافعي يف مسنده    أورده   )١(

والعلة يف ذلك هو التخفيف علـى       .  ومقاتل بن حيان   ، وقتادة ، واحلسن ،وعطاء،  وسعيد بن جبري   ،وجماهد
كانت : بن عباس ا ولذا قال    ١٧٨من اآلية : البقرة)يف من ربكُم ورحمةٌ   ذَلك تخف (ل تعاىل   هذه األمة كما قا   

بنوا  اسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمداً ال حيل هلم إال القود وأحل اهللا الدية هلذه األمة فأمر أن يتبع باملعروف                      
اد يف اآلية  يف قول مجهور املفسرين وهو أخـذ           وهذا هو العفو املر   ) ١/٢١٢(بن كثري   ) ١/٤٢٠(و الدر     

  ..الدية بعد استحقاق الدم
 وقتـادة    ، وجابر بن زيد، واحلسن    ، وسعيد بن حبري   ،بن عباس امن قول   ) ١/٢١١(بن كثري يف تفسريه     اأورده   )٢(

ـ                ،والربيع بن انس، والسدي    ين  ومقاتل بن حيان، أنه يؤدي إىل القاتل املطلوب من غري ضرر وال معـك يع
  .املدافعة

بن عباس، وجماهد، وعكرمه، واحلسن، وقتاده، والربيـع بـن     امن قول   ) ١/٢١١(أورده ابن كثري يف تفسريه       )٣(
واالعتداء يف اآلية مفسر بالقتل عند مجهور املفسرين بـل مل أر يف هـذا               . أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان    
لى فقد محله بعض املفسرين ع    ) ١٧٨ (من اآلية : البقرة ) أَليم  فَلَه عذَاب  : (خالفاً وإمنا النـزاع يف قوله تعاىل     

 قتاده، وعكرمة، والسدي، ومحله آخرون على العذاب يف اآلخرة وهذا هـو  العذاب يف الدنيا، كما هو قول     
أما الذين قالوا أنه العذاب يف الدنيا فمنهم من ذهب إىل أنه            . ظاهر قول مقاتل وإذا كان كذلك فال إشكال       

إن شاء الويل قتله وإن شاء عفـا        : وقيل. ل يقتل وهو كمن قتل ابتداء وال ميكن احلاكم الويل من العفو           إن قت 
  ).١/٢٣٩(والقرطيب  ) ١/٢١٦( بن كثري : انظر. عنه وعذابه يف اآلخرة وبه قال اإلمامان مالك والشافعي

ا يف الدنيا فهو كغريه إن قتل قُتل إال      واألظهر هو األخذ بالعموم يف لفظ العذاب وأنه شامل للدنيا واآلخرة أم             
يف حالة العفو، وإن مات ومل يتب فعذابه اآلخرة أو هرب ومل يقدر عليه ومل يتب ومات على ذلك فعذابـه                     

  ..يف اآلخرة



 

 -٧٤-

… ⌠¬Ρ∇ς√Ω⎝ ℑ Ξ↓†φ±Ψ⊆<√≅… β〈λ⎡ΩΤ∼Ωš (179)  ≈  

 فتمنعه ،ل يريد أن يقتلج فكم ر،جعل اهللا القصاص حياة:قال مقاتل -٢٣  
  .)١(خمافة أن يقتل

  
… ⇐ΜΞ… ð∉Ω≤ΩΤ …[⁄⎯κΤΩ (180) ≈  

  .)٢( أي ماالً :قال مقاتل -٢٤  
  

                                                 
 أيب العالية، وجماهد، وسعيد بن جبري، وأيب مالك، واحلـسن           من قول  ) ١/٢١٧(  كثري يف تفسريه   بناأورده  ) ١(

  . هذا من الكالم البليغ الوجيز) ١/٢٣٩: (قال القرطيب. ل بن حيان ومقات،وقتادة
وقد كانت  .  ال يقتل بعضكم بعضاً    :وقد وردت هذه اآلية بصيغة اإلخبار إال أن معناها اإلنشاء واملراد          : قلت  

وأبلـغ  فجاءت هذه العبارة يف القرآن أفصح       ) القتل أنفي للقتل    : ( العرب تعرب عن هذا املعىن الفريد بقوهلم      
هذه العبارة إىل أا مما  أثبـت يف الكتـب املتقدمـة،             ) ٢١٣ / ١( وقد عزا ابن كثري يف تفسريه       . وأوجز

 .واملشهور أا من كالم فصحاء العرب، واهللا أعلم
 وعطيـه   ،ري وسعيد بن جـب    ، وعطاء ، وجماهد ،بن عباس امن قول    ) ١/١١٨( بن كثري يف تفسريه     اأورده   ) ٢( 

  .يع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وقتادة وغريهم والرب،العويف
كما . وقال جماهد اخلري يف القرآن كله املال      ). ١/٢٤٢(اجلامع  . اخلري هنا املال من غري خالف     : قال القرطيب   

، ص  ≈ ⁄Œ⎯‰ΤΩΤ‰⎯šςΚ… ϑðˆΣš Ξ⁄⎯κΤΩ<√≅… ⇑Ω∅ Ξ≤<®Ψ′ ⎠ΘΨΤŠΩ〈 …:  وقــال  )٨(:العاديات )وإِنَّه لحب الْخيرِ لَشديد   (قال تعاىل   

) ١/٢٤٢(و القرطيب   ) ١/٢٥(الطربي  : انظر)  ٣٣( النور آية    ≈ Σ∑⎡Σ‰Ψ†ς∇ΩΤ⊇ ⌠⇐ΜΞ… ⌠¬Σ⎯∧Ψ∏Ω∅ ⌠¬Ξ™∼Ψ⊇ ∃…_⁄⎯κðΤ¬⌠ …:  وقال ٣٢

  ).١/٤٢٢(والدر املنثور  



 

 -٧٥-

… †Ω∧ς® ð Ψ̂Ρ® ⎠ς∏Ω∅ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ ⌠¬Σ|Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ (183)  ≈  

 حرم عليه ، كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام:قال مقاتل -٢٥  
  .)١(الطعام والشراب والنساء إىل مثلها

  

… †_Τ∨†ΩΘΤÿΚς… &ξ‹.Ω ⎝ΣŸ⎯⊕ΘΩ∨ (184) ≈  

  .)٢( يعين أيام رمضان ثالثني يوماً:قال -٢٦  
  

                                                 
جبري  وجماهد بن    ، وعبد الرمحن بن أيب ليلى     ، وأيب العالية  ،عن بن عباس   ) ١/٢١٨( بن كثري يف تفسريه     اأورده  )١(

  .  حنو ذلك، وعطاء اخلرساين، والربيع بن أنس،ومقاتل بن حيان
، هذا التشبيه ال خيلو مـن       )١٨٣ (من اآلية : البقرة ≈ ∋Ω∧ς® ðˆΨΡ® ⎠ς∏Ω∅ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ ⌠¬Σ|Ψ∏⎯‰ΤΩΤ† …قوله  : قلت  

  . أو أصل وجوبه، أو إىل صفته، وعددهثالث حاالت أما أن يعود إىل قدره
 عنو بذلك أن اهللا كتبه على من قبلنا كقوم موسى وعيسى فغريوا،وزاد             ،عود إىل قدره وعدده   فالقائلون بأنه ي    

أحبارهم عليهم عشرة أيام، مث مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه اهللا أن يزيد يف صومهم عشرة أيام ففعله                   
  .فصار صوم النصارى مخسني يوماً فصعب عليهم يف احلر فنقلوه إىل الربيع

والقائلون بأنه يعود إىل صفته عنو بذلك أنه ملا كتب عليهم كـان        . فى بعده الفتقاره إىل الدليل    وال خي : قلت  
أحدهم إذا صلى العتمة وناع حرم عليه الطعام والشراب والنساء إىل مثلها وهذا هو الذي عناه مقاتل ومـن                

فقد رواه أبو داود يف     . يف السنن وهذا القول قد دل عليه الدليل وأصله        . معه أن التشبيه يعود إىل صفة الصوم      
: وأما الذين قالوا أنه يعود إىل أصل وجوبه قول        . عن بن عباس رضي اهللا عنه بسند حسن       ) ٣٠٤/ ٢: (سننه

ذه األمة بـشهر رمـضان   وإمنا عنوا أنه كان الفرض ثالثة أيام من كل شهر ويوم عاشورا مث نسخ هذا يف ه          
ل مع هذا أن املخاطبني هم أهل الكتاب أو غريهم كما قـال              بن عباس ومعاذ بن جبل وحيتم      وهذا هو قول  

والدر املنثـور    ) ١/٢٥٤( القرطيب   ) ٢١٩/ ١( بن كثري   : انظر. ذلك الشعيب والسدي وعطاء اخلراساين    
)١/٤٢٨.(  

 واملعىن فرض عليكم الصيام كما فرض وكتب على الذين          ،ن املراد بالتشبيه هنا هو أصل وجوبه       أ األظهر: قلت  
من صيغ اإللزام والوجوب كما هو مقرر       ) كتب(ألن صيغة    ) ١٣٥ / ٢( بلكم وهو ما اختاره الطربي      من ق 

  واهللا أعلم. يف األصول
 عن حممد بن    ، ثنا حممد بن علي    ، قرأت على حممد بن الفضل     :قال  ). ١/٣٠٦(بن أيب حامت يف تفسريه اأورده )٢(

 عن مقاتل وعزاه البن أيب      ١/٤٢٩وذكره السيوطي يف املنثور     .  عن مقاتل به   ، عن بكري بن معروف    ،مزاحم
املراد باأليام املعدودات صيام ثالثة أيام من كل شهر قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان مث نسخ                 : حامت وقيل 

  .مذلك بشهر رمضان وال تعارض واهللا أعل
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… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ φ⎦†ς® ¬Ρ∇⇒Ψ∨ †[∝ÿΞ≤ΘΩ∨ ⎯⎝ςΚ… υ⎠ς∏Ω∅ ω≤Ω⊃ΤΩ♠ β〈ϑðŸΨ⊕ΩΤ⊇ ⌠⇑ΨΘ∨ ]ζ†ΘΩΤÿΚς… &Ω≤ΩΚΡ… (185) ≈  

 ،فرسوالاملرض  أي املريض واملسافر ال يصومان يف حال :قال مقاتل -٢٧  
من أيام  بل يفطران ويقضيان بعد ذلك ،ملا يف ذلك من املشقة عليهما

  .)١(أخر
  
  

… ΘΩ⇑Σ∑ χ♣†Ω‰Ψ√ ⌠¬Ρ∇Πς√ ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ τ♣†Ω‰Ψ√ %ΘΩ⇑Σ™Πς√  (187)  ≈  

  .)٢( وأنتم سكن هلن، يعين هن سكن لكم:قال مقاتل -٢٨  

                                                 
ى حممد بن الفضل، ثنا حممد بن علي  ثنا حممـد بـن   قرأت عل: قال) ١/٣٠٦(أورده ابن أيب حامت يف تفسريه       )١(

قاله بن مسعود وبـن     :  قال ١/٢٢٠وأورده بن كثري يف تفسريه      . مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به       
  . وغريهم من السلف، ومقاتل بن حيان، وطاووس، وجماهد،عباس

بـن كـثري يف   اوأورده . ، وقتادة، ومقاتلعن جماهد وسعيد بن جبري) ١/٣١٦(بن أيب حامت يف تفسريه  اأورده   )٢(
  . عنهم ومن قول ابن عباس) ١/٢٢٦(تفسريه 

:  األعراف آيـة   ≈ …Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω™Ω–⎯⎝Ωƒ Ω⇑Ρ∇⎯♥Ω∼Ψ√ ∃†Ω™⎯∼ς√ΜΞ …: ويشهد هلذا املعىن الذي ذكره مقاتل قوله تعاىل       : قلت  

هن حلاف لكم   : وقال الربيع بن أنس   . ، أي أن يكون كل واحد منهم لباساً لصاحبه مبعىن سكنه إليها           )١٨٩(
  ).٢٢٦/ ١(وابن كثري )  ٢٩٧ / ١: (والقرطيب) ١٧٧/ ٢(الطربي : انظر. وأنتم حلاف هلن
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… Ν…⎡Σ⎜⊕ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ †Ω∨ Ω Ω̂ΤΩ{ ϑðΣ/≅… ⌠&¬Ρ∇ς√ (187) ≈  

 .)١( يعين الولد:قال مقاتل -٢٩  
 
  
… ‚ΩΩ⎝ Νϖ…⎡ΤΡ∏〉{<Κ†Ω ¬Ρ∇ς√ΗΩ⎡⎯∨Κς… ¬Ρ∇ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ Ξ™Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅†ΨŠ Ν…⎡ΣΤ√⎯ŸΤΣΤΩ⎝ :†Ω™ΨŠ ⎠ς√ΞΜ… Ψζ†Πς|Σ™<√≅… Ν…⎡ΣΤ∏Σ{Κ<†ΩΨ√ 

†_Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ ⌠⇑ΨΘ∨ Ξ©.Ω⎡⎯∨Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… γψ<’‚ΞΜ⎮≅†ΨΤŠ ⎯ψΣ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (188) ≈  

 فيجحد ، وليس عليه فيه بينه،هذا يف الرجل يكون مال: قال مقاتل  -٣٠  
أمث آكل ( وهو يعلم أنه ،حلكام وهو يعرف أن احلق عليهاملال وخياصم إىل ا

   )٢ ()للحرام
  .)١(ال ختاصم وأنت تعلم أنك ظامل: وقال أيضاً 

                                                 
 وأنس، وشـريح القاضـي، وجماهـد،        ، وبن عباس  ،من قول أيب هريرة   ) ١/٢٢٧(بن كثري يف تفسريه     اأورده  )١(

ي، وزيد بن اسلم، واحلكم بن عتيبة، ومقاتـل         وعكرمة، وسعيد بن جبري، وعطاء، والربيع بن أنس، والسد        
  .بن حيان، واحلسن البصري، والضحاك وقتادة

: ، واملراد )واآلن باشروهن : ( عليه أنه عقب قوله تعاىل     قرب يف معىن اآلية أنه الولد ويدل      وهذا هو األ  : قلت  
حصول الذرية وعلى هـذا  ابتغوا يف مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إىل اهللا واملقصود األعظم من الوطء، وهو    

يعين اجلماع  )١٨٧: (من اآلية :  البقرة ≈  √Ν…⎡Σ⎜⊕ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ †Ω∨ ΩˆΩΤΩ{ ϑðΣ/≅… ⌠&¬Ρ∇ς …فقول عبد الرمحن بن زيد بن اسلم        

 ) ١/٢٢٢( بن كثري   ا: انظر. أو ابتغوا ما كتب اهللا لكم يعين ليلة القدر        : وقال بن عباس  . بعيد يأباه السياق  
    ).١/٤٧٩(   والدر  )١/٢٩٦: ( والقرطيب

 ببعيد لتناول العموم له كما اختاره بن جرير الطربي وغريه وأن مما كتب اهللا لنـا ليلـة القـدر                     ليس: قلت  
  .بن عطية رمحه اهللاوقد استحسنه . اطلبوا الرخص والتوسعة: وقال قتادة. وموافقة لياليها بالصيام والقيام

 من أنه إذا نام أحدهم إىل العتمة حرم عليه الطعام والشراب إىل             ووجه استحسانه ما كان يف أول األمر      : قلت  
ونسخ احلكم األول وامتد إىل طلوع الفجر فكان يف ذلك توسعة للنـاس واهللا              ) فاآل باشروهن (مثلها فقال اهللا    

  .أعلم
 وقتادة،  واحلسن،، وجماهد، وسعيدبن جبري، وعكرمة   ، بن عباس امن قول   ) ١/٢٣١(أورده ابن كثري يف تفسريه      )٢(

  .والسدي، ومقاتل بن حيان، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم



 

 -٧٨-

  
… ‚ΩΩ⎝ &Νϖ…⎝ΣŸΩΤ⎯⊕ΩΤ Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω ϑ〉 Ψ̂™ΣΤÿ φ⇔ΤÿΨŸΤΩΤ⎯⊕Σ∧<√≅… (190) ≈  

  ويـدخل يف   ،أي قاتلوا يف سبيل اهللا وال تعتدوا يف ذلـك         : قال مقاتل    -٣١   
 والـشيوخ   ، والـصبيان  ، وقتل النساء  ، والغلول ، من املثلة  ،ذلك ارتكاب املناهي  

 وحتريـق   ، وأصـحاب الـصوامع    ،الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم ، والرهبان        
   .)٢( وقتل احليوان لغري مصلحة،األشجار

  
… ⌠¬Σ∑⎡ΣΤ∏ΨΗΤΩΤ∈Ω⎝ υ⎠ΠςΩš ‚Ω Ω⇐⎡Ρ∇Ω β◊Ω⇒ΤΤ⎯Ψ⊇ (193)  ≈ 

  .)٣(ي شركأ: قال مقاتل  -٣٢  

                                                                                                                                            
، وقد ذكر املفسرون حتت هـذه اآليـة         )١/٣١٥(والقرطيب يف اجلامع    ). ١/٢٣١(أورده ابن كثري يف تفسريه      ) ١(

ل املالهي والقيان، والشرب واملالهـي، وقـو      : أنواعاً من أكل أموال الناس بالباطل كقول بعضهم املراد باآلية         
الرجل يشتري السلعة غريوها ويرد معها دراهم وما إىل         : هو القمار واخلداع والغصب، وقول البعض     :  بعضهم

 ΩΩ⎝ Νϖ…⎡ΤΡ∏〉{<Κ†Ω‚ …: واحلق أن اآلية تتناول ذلـك كلـه بقولـه         ) ١/٣١(القرطيب  ) ٢/١٩٠(ذلك، انظر الطربي    

¬Ρ∇ς√ΗΩ⎡⎯∨Κς… ¬Ρ∇ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ Ξ™Ψ≠ΗΤΩ‰<√≅†ΨŠ ≈.  

وعمر بن عبد العزيز،ومقاتـل بـن       ، وبن عباس ،البصري،من قول احلسن  ) ١/٢٣٣(ثري يف تفسريه    أورده ابن ك  )٢(
ما ذكره مقاتل من قتل النساء      : أقوال ال تناقض بعضهما بعضاً أحدها     ): االعتداء  ( يف املراد بـ    : قلت. حيان

إتيان ما وا   : بن زيد والثالث  اليه و وأبو العا ،ال تقاتلوا من ال يقاتلكم وبه قال سعيد بن جبري         : والثاين. والصبيان
: زاد املـسري  : نظـر ا .ابتداؤهم بالقتال يف احلرم يف الشهر احلرام وبه قال مقاتل         : والرابع. عنه وبه قال احلسن   

  ) ١/٢٣٣: (ابن كثري) ١/١٩٧(

 والربيع، ،ادةوقت واحلسن، وجماهد، الية، الع وأيب،من قول بن عباس   )  ١/٣٢٧(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده   )٣(

بـن  امـن قـول     ) ١/٣٢٩(والـسدي،وبن أسـلم وذكـره القـرطيب يف اجلـامع             ،ومقاتل بن حيـان   
  .عن مقاتل بن حيان) ١/٢٣٤(وأورده ابن كثري يف تفسريه  .والسدي،والربيع،وقتادة،عباس

  : يتعني هذا املعىن لوجوه: قلت
 على الشرك يتناسـب مـع       )حتَّى ال تكُونَ فتنةٌ    (:أن اآليات يف سياق قتال املشركني فحمل اآلية يف قوله         : األول

  .السياق



 

 -٧٩-

  
… ⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⌠¬ΣΤ⌠≤Ψ±⎯šΚΡ… †Ω∧ΩΤ⊇ Ω≤Ω♥⎯∼Ω⌠♠≅… Ω⇑Ψ∨ ∃γ⎟⎯ŸΩ™<√≅… (196) ≈  

  )١(اإلحصار من عدو أو مرض أو كسر : قال مقاتل  -٣٣  

                                                                                                                                            
فَإِن انتهوا فَال عدوانَ إِلَّـا      : (أي خيلص له التوحيد مث عقب ذلك بقوله       ) ويكون الدين هللا  (أنه قال بعد ذلك     : الثاين

 نيملَى الظَّال( تعاىل والظلم مفسر بالشرك عند مجهور العلماء لقوله      ) ١٩٣: البقرة) (ع :     لَظُلْـم كرإِنَّ الـش
  )  ١٣: لقمان) (عظيم

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله         : (  قال أنه وردت أدلة من السنة تؤيد هذا املعىن  أن النيب            : الثالث
  .بل املراد بالفتنة الكفر واملعىن على هذا متقارب:  وقيل)٢٨(برقم ).إال اهللا 

، وعروه بن الزبري  ،وسعيد بن املسيب  ،وعلقمة،وبن الزبري ،بن مسعود امن قول   ) ١/٣٣٥: ( حامتأورده ابن أيب     )١(
وقـد اختلـف يف   : قلت). ١/٢٣٨( وأورده بن كثري يف تفسريه      . ومقاتل بن حيان  ،وعطاء،والنخعي، وجماهد

مل للعـدو واملـرض   هنا مبا أشكل كثرياً على العلماء  هل هو حصر العدو فقط أم أنه شا) احلصر ( املراد بـ   
وسـبب  ) ١/٣٣٠(تفسري القرطيب   . هذه االيه مشكله وعضله من العضل     : بن العريب يقول  اوحنوه ؟ مما جعل     

  ـ :اخلالف يف نظري يعود ملا يلي
يف العدو  ) حصر  ( فإن املعروف يف لغة العرب وهو الذي عليه أكثر أهل العربية أن             ) حصر وأُحصر    ( :ةصيغ: ًأوال

 واآلية إمنا نزلـت     ٢٣٧البقرة  ) للفقراء الذين أحصروا يف سبيل ا هللا        (  املرض كما قال تعاىل      يف) أُحصر  (و
كون بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني الوصول إىل البيت،            ت أي عام احلديبية حني حال املشر      سنة س 

  .أي أم حصروا من قبل عدوهم وهذا حمل أطباق بني العلماء
عن عكرمه  ) ٢٥٥/ ٤(دلة تدل على أن احلصر شامل لذلك كله كاحلديث الذي رواه اإلمام وأمحد                ورود أ : ثانياً

من كـسر أو وجـع أو    ( مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : بن احلجاج بن عمر واألنصاري قال     ا
لـى قـولني    يف اآلية وذلك ع   ) اإلحصار  ( لذا فقد اختلف يف حقيقة      ). عرج فقد حل وعليه حجة أخرى       

  ـ :مشهورين
وبـن  ،وأنس،وبن عمر ،أن املراد باإلحصار حصر العدو خاصة دون املرض وحنوه وهذا قول بن عباس            : أحدمها  

  . رمحهم اهللا، وسعيد بن جبري،وسعيد بن جبري،الزبري وسعيد بن املسيب
بيت ويسعى فيكون   وعلى هذا القول من أحصر مبرض وحنوه مل جيز له التحلل حىت يربأ من مرضه ويطوف بال                  

  :وحجة هذا القول متركبة من أمرينمتحلالً بعمره، 
نزلت يف صـد املـشركني الـنيب        ) فإن أحصرم مما استيسر من اهلدي       : ( أن اآلية الكرمية اليت هي قوله     : األول

  . وأصحابه يف عام احلديبية وهم حمرمون بعمره
بن اعن   )١٥٤/ ٥( مبارواه البيهقي يف سننه      ،تحلل إال بالطواف  ما ورد من اآلثار أن احملصر مبرض وحنوه ال ي         : الثاين

  ). ال حصر إال حصر العدو : ( عباس أنه قال



 

 -٨٠-

  

… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ⊆<∏ΣΤ ⎯ψΡ∇ÿΨŸ⎯ΤÿΚς†ΨŠ ⎠ς√ΞΜ… +Ψ◊ς∇Ρ∏⎯™Πς√≅… (195) ≈  

  .)١(نزلت يف النفقة: قال مقاتل  -٣٤  

                                                                                                                                            
أن املراد باإلحصار ما كان من عدو وحنوه ومرض وحنوه ومن مجيع العوائق املانعة من الوصول إىل احلـرم             : الثاينو 

  . فةوهذا هو قول مقاتل ومن معه ممن ذكرنا وهو مذهب أيب حني
 وأما من جهة مشوله لإلحصار مبرض فهو ما تقدم           . وحجة هذا القول من جهة مشوله إلحصار العدو تقدمت          

من كسر أو عرج فقد حل      : (من حديث عكرمة بن احلجاج بن عمرو األنصاري قال مسعت رسول اهللا يقول            
ة ما ذهب إليه العلمـاء يف       صدق  هذا خالص   : فذكرنا ذلك البن عباس وأيب هريرة فقاال      ) وعليه حجة أخرى    

هو القول بأن اإلحصار خاص بالعدو وحنوه دون غريه وأن مـن            : املراد باإلحصار يف اآلية والراجح يف نظري      
  : إصابة مرض وحنوه ال حيل إال بعمره وذلك ملا يلي

خول فال ميكن أن صورة سبب الرتول قطعية الد: أن هذا هو الذي نزلت فيه اآلية ومن املقرر يف األصول: أوالً
  .إخراجها وهذا هو قول اجلمهور 

  
فإن األمن إذا أطلـق يف لغـة العـرب          ) فإذا أمنتم   ( أن سياق اآلية يدل على هذا املعىن فإنه قال بعد ذلك            : الثاين

  ) أن السياق حمكم (  والقاعدة ، ال إىل الشفاء من املرض،انصرف إىل األمن من اخلوف
عد النيب صلى اهللا عليه وسلم بعذر كائناً من كان فهو ضعيف جداً ألن حكـم                أنه ال إحصار ب   : وأما من قال    

ـ                 األضـواء  . سقوطاإلحصار منصوص عليه يف القرآن والسنة ومل يرد فيه نسخ فإدعاء رفعه بال دليل واضح ال
)١/١٣٢ .( 

وعكرمه،وســعيد بــن ،وجماهــد،بــن عبــاساعــن  ) ٢٣٥ / ١( بــن أيب حــامت يف تفــسريه اأورده  )١(
  . عن مقاتل) ١/٢٢٩(بن كثري يف تفسريه او. ومقاتل بن حيان، وقتادة،والضحاك واحلسن،وعطاء،جبري

ال تتركوا النفقة يف سبيل اهللا      : واملراد برتوهلا يف النفقة عدم تركها خوف العيلة أي         ) ١/٣٣٧ (هوالقرطيب يف تفسري  
ترك النفقة هو التهلكة وهذا ما ذهب إليـه         خوف العيله والفقر فإن اهللا يعوضكم منها أجراً ويرزقكم عاجالً و          

انفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة فتخرجوا بغري نفقه وال قوة وبه قال                : وقيل . مقاتل ومن معه  
  . بن زيدا

وترك واألظهر هو األول أن املراد بالتهلكة اإلقامة يف األهل واملال            ) ١/٣٣٧(،  القرطيب    )  ٢/٢٠٨(انظر الطربي   
وأنفقوا يف سـبيل اهللا وال تلقـوا بأيـديكم إىل           ( باب  ) ٤٥١٦( اجلهاد وذلك ملا رواه البخاري يف التفسري        

قال عمل رجل من املهاجرين على صف العـدو حـىت       : عن أسلم بن عمران   ) ٢٩٧٢( والترمذي  ) التهلكهة  
 إمنـا   ،ال أبو أيوب حنن أعلم ذه اآلية       فق ، فقال ناس القي بيده إىل التهلكة      ، ومعنا أبو أيوب األنصاري    ،حرقة

 فلما فشا اإلسـالم وظهـر       ،صحبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهدنا مله املشاهد ونصرناه          : نزلت فينا 
 وكنا قد أثرناه    ، حىت فشا اإلسالم وكثر أهله     ، ونصره ، فقلنا قد أكرمنا اهللا بصحبه بنيه      ،اجتمعنا معشر األنصار  



 

 -٨١-

… †Ω∧ΩΤ⊇ Ω≤Ω♥⎯∼Ω⌠♠≅… Ω⇑Ψ∨ ∃γ⎟⎯ŸΩ™<√≅… (196) ≈  

  .)١(شاة: قال مقاتل  -٣٥  
  

… ΘΣ”Ω™<√≅… χ≤ΤΩ™πΤ→Κς… &τŒΗΤΩ∨⎡ΣΤ∏⎯⊕ΘΩ∨ (197) ≈  

   )٢ (. من ذي احلجة شوال وذو القعدة وعشر: قال مقاتل  -٣٦  

                                                                                                                                            
 فنرجع إىل أهلينا وأوالدنا فنقيم منهما فأنزل اهللا         ، وقد وضعت احلرب أوزارها    ،ال واألوالد على األهلني واألحو  

 .اآلية  فكانت التهلكة يف اإلقامة يف األهل واملال وترك اجلهاد
وطاووس،وأيب العالية،وحممد بن علي    ،وجماهد،وعطاء،من قول ابن عباس   ) ١/٢٣٨(أورده ابن كثري يف تفسريه       )١(

  :وقتادة،والضحاك،ومقاتل بن حيان مث قال،واحلسن،والنخعي،،والشعيببن احلسنيا
  .وهو مذهب األئمة األربعة  
 دون الغنم وهذا القول مـروي عـن         ، والبقر ،املراد مبا استيسر من اهلدي إمنا هو اإلبل       : وقال بعض أهل العلم     

والظـاهر أن   ) ١/٢٣٨: (كـثري قال ابن   .والقاسم، وعروة بن الزبري وسعيد بن جبري      ،وسامل،بن عمر اعائشة و 
مستند هؤالء فيما ذهبوا إليه قصة احلديبية فإنه مل ينقل عن أحد منهم أنه ذبح يف حتلله شاة وإمنا ذحبوا اإلبـل                      

  . والبقر
ال يدل ذلك على منع التحلل بالشاه إذ غاية األمر أن يكون ذلك فعل صحايب فحسب وهو ال يـدل علـى               : قلت

فـاألرجح يف أن    . صيصاً بسبب الرتول والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص الـسبب         الوجوب، وإال كان ذلك خت    
املراد مبا استيسر من اهلدي، ما تيسر مما يسمى هدياً، وذلك شامل جلميع األنعام من أبل وبقر وغـنم، فـإن                     

  تيسرت شاة أجزأت 
: ( ضي اهللا عنها أا قالت    وقد استدل ابن كثري رمحه اهللا على ذلك مبا ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة ر                 

  ). ١/٢٣٨: (ابن كثري: ينظر)  مره غنماً أهدى النيب 
نفـس  . اهلدي من األزواج الثمانية من اإلبل والبقر واملعز والـضأن         : حيث قال :  هذا ما ذهب إليه بن عباس       

  .املرجع السابق
، وابـن عبـاس   ، عبداهللا بن الزبري  و، وابن مسعود ، وعلي، عن بن عمر  ) ١/٢٣٧(أورده ابن كثري يف تفسريه       )٢(

والربيـع  ، والضحاك، وقتادة، ومكحول، وابن سريين ، واحلسن، والشعيب، والنخعي، وجماهد، وعطاء وطاوس 
وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبـل وأيب يوسـف وأيب ثـور      : مث قال . ومقاتل بن حيان  ، أنس

  ).١/٢٧٠(واختار هذا القول بن جرير يف تفسره 
 والربيع بن أنس    ، وعطاء ، وابن عمر  ،وذا قال ابن مسعود   . أشهر احلج شوال وذو القعدة وذوا احلجة بتمامه       : قيلو

  .  والزهري،وجماهد



 

 -٨٢-

… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ð≥Ω≤ΩΤ⊇ Υφ⇔Ξ™∼Ψ⊇ ΘΩ”Ω™<√≅… (197) ≈  

  )١ (.م بأرض يفال ينبغي أن يليب باحلج مث يق قال -٣٧  

… ‚ΩΩ⎝ ð⊄⎡Σ♥ΣΤ⊇ ...(197) اآلية ≈  

   )١(هي املعاصي : قال مقاتل  -٣٨         

                                                                                                                                            
 هـو اجلمـع يف      ، وذو احلجة بتمامه   ، وذو القعدة  ،احلجة فيما ذهب إليه من قال أن املراد بأشهر احلج شوال          : قلت

قال أنه عشر من ذي احلجة فإن لفظ األشهر ال يقع على شهرين وبعض              ويبقى األشكال فيمن    ) أشهر    (:قوله
  . الثالث

  : وقد أجيب عن ذلك بعده أجوبه منها
ال يقع على شهرين وبعض الثالث فقد ورد يف اللسان العريب ما يدل على وقوع ذلـك                 ) األشهر  ( عدم التسليم بأن لفظ     : ًأوال

على عهد فالن، ورأيتك اليوم وحنو ذلك فإنه من املعلوم أنه مل حتصل الرؤيـة يف  رأيتك العام ورأيتك سنة كذا، أو      :  كقوهلم
العام كله، وال يف اليوم كله وإمنا حصلت يف بعضه مما دل على جواز إطالق ذلك وأن البعض يرتل فرتله الكل، والوقت يذكر 

   ).١/٣٧٦(والقرطيب ) ١/٢٧٠(ي بعضه بكله وهذا عندي من أحسن األجوبة اليت ذكرت وقد اعتمدها اإلمام الطرب
أنه ال اعتراض على إطالق لفظ األشهر على الشهرين وما فوقهما فإن لفظ األشهر مجع والشهران فما فـوق                   : ًثانيا

  ). ١/٣٧٦(مجع أيضاً حكاه القرطيب 
مـا هـو يف      ك اجلواب املشهور وهو أن أقل اجلمع اثنان وقد ذهب إىل ذلك اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا                : ًثالثا

  .املشهور عنه
مجيع ) األشهر  ( أنه من املعلوم أنه ال عمل للحاج يعمله بعد انقضاء أيام مىن مما دل على أنه مل يقصد بلفظ                    : رابعاً

  . وعشر ذي احلجة: الشهر الثالث وإذا مل يكن معنياً به مجيعه صح قول من قال
 بأشهر احلج سؤال وذو القعدة وعشر ذي احلجة وبه قال           هلذه األوجه ولغريها كان املختار هو القول بأن املراد          

وعبد اهللا  ، وعبداهللا بن عباس  ، وعبد اهللا بن مسعود   ، وأبنه، أكثر العلماء وبه قال ممن الصحابة عمر بن اخلطاب        
  ).١/٥٢٤(الدر ) ١/٢٧٠(الطربي ) ١/٢٣٧(انظر ابن كثري  .بن الزبري

، وعطـاء ، وجماهـد ، وبن الـزبري  ، وبن عباس ، عن بن مسعود   )  ٢٤٥ /١( :بن أيب حامت يف تفسريه    اأورده   )١(
ومقاتل بن حيان، وابن كـثري يف تفـسريه         ، والزهري، وسفيان الثوري ، وقتادة، والضحاك، وإبراهيم النخعي 

أي فمن دخل يف نسك احلج بالتلبية فقد فرض على نفسه احلج فينبغي أن يسري إليه ألنه ألزم                  .  عنهم) ١/٢٤٤(
  . روع فيه وال يكون ذلك إال بالتلبية هذا ما عناه مقاتلنفسه بالش

   )٣٧٦/ ١( القرطيب : وبه قال طائفة من السلف. الفرض اإلحرام واملراد أوجب بإحرامه حجاً: وقيل  
وال تعارض فإن الدخول يف النسك يكون بالنية قصداً باطناً وباإلحرام فعالً ظـاهراً، وبالتلبيـة نطقـاً                  : قلت  

  . اهللا أعلمو. مسموعاً
وهو حمـل   ) فال ينبغي أن يقيم بأرض      ( وإذا دخل يف النسك وجب عليه اإلمتام وهو ما يفهم عن قول مقاتل                    

  .إمجاع بني أهل العلم



 

 -٨٣-

… ‚ΩΩ⎝ ð©…ΩŸΨ– ℑ %ΘΞ”Ω™<√≅… (197) ≈  

  )٢ (.أن متاري صاحبك حىت تغضبه : قال مقاتل  -٣٩

                                                                                                                                            
وسـعيد  ، وعكرمة، وطاووس، وجماهد، وعطاء، من قول ابن عباس   ) ١/٣٤٧: (بن أىب حامت يف تفسريه    اأورده  )١(

،  بن يسار  ءو عطا ، والربيع بن انس  ، والزهري، وإبراهيم النخعي ،  وقتادة ،واحلسن، وحممد بن كعب  ، بن جبري 
  .عنهم مجيعاً) ١/٢٤٤: (بن كثري يف تفسريهاورده  أ.ومقاتل بن حيان، وعطاء اخلراساين

 : نظراً لتعلق كل طائفة مبا دل عليه القرآن أو السنة، فمن قائل أنه الذبح لألصنام، لقوله               ) الفسوق(اختلف يف   : قلت
)     بِه رِ اللَّهيغلَّ لقاً أُهسف انه التنابز باأللقـاب، لقولـه  :  كما يقول بن زيد، ومن قائل   )١٤٥: األنعام اآلية ( )أَو:  
)       انميالْأ دعب وقالْفُس ماسال وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنال تكما يقول الضحاك، ومن قائل انـه        )١١احلجرات اآلية ( )و 

كما قاله ابن عباس، وبن عمرو السدي، وجماهد،        ..) سباب املسلم فسوق  : ب لقوله عليه الصالة والسالم    السبا
  ).١/٥٢٩: (والدر) ١/٢٤٤: (بن كثري: انظر.  والنخعي، واحلسن 

وإمنا خصصه من خصصه مبا ذكر باعتبار أنه قد آل علي ذلك الفرد اسم الفسوق ولو صح أن نستمسك بأحد                      
ستمسكنا باجلميع لكونه قد دل عليه املصدران الكتاب والسنة إذ ال خيفى علي عارف أن إطالق                هذه األمثال ال  

  .اسم الفسوق علي فرد من أفراد املعاصي ال يوجب اختصاصه به
فـسقت  : الفاء والسني والقاف، اصل يف اخلروج عن الطاعة، تقول العـرب          ) ٤/٥٠٣: (قال بن فارس    

  .د جاء قول  مقاتل دقيقاً يف هذا حيث عرب عن الفسوق باملعاصيوق: إذا خرجت: الرطبة عن قشرها
وسعيد ، وجماهد، وعطاء، وأىب العالية ، وبن عباس ، من قول بن مسعود   ) ١/٢٤٥: (بن كثري يف تفسريه   اأورده   )٢(

وعمـرو بـن    ، ومقاتل بن حيان  ، والسدي، ومكحول، وعطاء اخلراساين ، وجابر بن زيد  ، وعكرمة، بن جبري 
  .وقتادة الزهري، واحلسن، وعطاء بن يسار، وإبراهيم النخعي، الضحاك والربيع بن أنسو، دينار

  :قوالن )وال جِدالَ في الْحج (: يف املعىن املراد من قوله
ال جدال أي ال جمادلة يف وقت احلج يف مناسكه،          : والثاين. ما ذكر من السباب واملخاصمة، واملنازعة     : أحدمها  

هـم  ذلك أن قريشاً كانت تقف عند املشعر احلرام باملزدلفة وكانت العـرب وغري          . ن وأوضحه فقد بني أمت بيا   
ابـن كـثري    : انظـر  .ويقول هؤالء حنن أصـوب    . يقول هؤالء حنن أصوب   يقفون بعرفه وكانوا يتجادلون     

  ).١/٥٢٩( الدر ). ١/٢٣٩(
 الذي هو النهي عن اجلدال كأنه قال الشك وال          اإلخبار بانتفاء اجلدال ال اإلنشاء    : فيكون املراد بالقول الثاين   : قلت

خالف يف احلج واما علي القول األول فاملراد النهي عن إيقاع اجلدال الذي هو املخاصمة لكونه ال يليق باحلاج                   
 وهذا ما ، أو موضعه،والراجح هو قطع التنازل مطلقاً سواء أن كان يف وقته         . وملا يسببه من التشاحن والتباغض    

وال يدخل يف ذلـك     . وهو قطع التنازل مطلقاً يف مناسك احلج      ) ١/٢٧٠(جرير الطربي يف تفسريه     اختاره بن   
  .املماراة واملذاكرة للعلم واهللا أعلم



 

 -٨٤-

… ⎯ψΡ®Ξ≤<®Ψϒς® ⌠¬Σ{ƒ∫:†φΤΤΤΤŠ…ƒ∫ ...(200) اآلية ≈  

 فيقـول الرجـل     ،مكان أهل اجلاهلية يقفون يف املوس     : قال مقاتل    -٤٠  
ديات ، ليس هلم ذكر غـري        كان أيب يطعم وحيمل احلماالت ، وحيمل ال        :منهم

   .)١(همفعال آبائ
  

… Ν…⎡ΣΤ∏Σ⎯ ≅… ℑ γψ<∏ϑΤΨ♥√≅… _◊ΤΠςΤ⊇:†ΤΩ{ ...(208)  اآلية≈  

  )٢ (.كافة أي مجيعاً : قال مقاتل  -٤١  
  
… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ™Ψ∇⇒ΩΤ γŒðΗΤΤ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… υ⎠ΠςΩš &ΘΩ⇑Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ (221) ≈  

                                                 
ومبثله قال أنس بن مالـك وأبـو   : من قول مقاتل بن حيان، مث قال ) ٣٥٠/ ١(بن أيب حامت يف تفسريه      ا أورده   )١(

 والربيع بن أنس    ، وعطاء اخلراساين  ، والسدي ، وعكرمة ،يه وسعيد بن جبري    يف أحد قول   ، وعطاء بن أىب رباح    ،وائل
  . وحممد بن كعب، وقتادة،واحلسن
وهو املشهور عن السلف أنه كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عن اجلمرة فتفاخر باآلباء، وتـذكر                  : قلت

: واجلفنـة ) ان عظيم القبة، عظيم اجلفنه      اللهم أن أيب ك   : (، من بسالة وبطولة، حىت أن أحدهم يقول       اآيات أسالفه 
  ).١/٢٥٠: ( بن كثري.  فأنزل اهللا هذه اآلية. كثري املال كثري الكرم للضيف: واملراد. هي القصعة الكبرية احلجم

أي كما يلهج الصيب بذكر أبيه، فاهلجوا انتم بذكر اهللا بعد قضاء النسك،             ): فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم   : ( وقيل
  .بن عباس،والضحاك،والربيع بن أنسا هذا القول عن وروي مثل

هذا القول وان كان يتوافق مع املقصود من اآلية والغرض منها، وهو كثره الذكر هللا يف ذلك اليوم،  غري أن                     : قلت
اعتبار قول من قال أنه ما كانت العرب تفعله عند اجلمرة من املفاخرة باآلباء أوىل لكونه قد ورد على سبب نزول،                     

  .فتقدميه أليق باملقصود من اآلية واهللا أعلم
  .بسنده عن مقاتل بن حيان) ٢٥٠ / ٣(أورده البيهقي يف سننه )٢(

والربيـع بـن أنـس،      ، وعكرمة، وأيب العالية ، وجماهد، بن عباس امن قول   ) ١/٢٥٥(بن كثري يف تفسريه     اوأورده  
  .والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة، والضحاك

قد كف بـصره أن     . يقال لطرف اليد كف ألا تكف ا عن سائر البدن، ورجل مكفوف           . املنع): الكف(وأصل  
 الـسلــم  عأو ال خيرج من أنوا   . ال خيرج منكم من اإلسالم بناًء علي األمر بالدخول يف السلم          : واملعىن إما . ينظر

  ).١/٢٦٧(فتح القدير : ينظر. شئ بل ادخلوا فيها مجيعاً
  .مجيعاً: اجلميع ادخلوا يف السلم كافة، أي:  هناواملراد به. املنع: فالكف



 

 -٨٥-

  )١ (.نزلت هذه اآلية يف أيب مرثد الغنوي: قال مقاتل  -٤٢  
… υ⎠ΠςΩš ∃Ω⇐⌠≤ΤΣ™π≠ΩΤÿ …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ω⇐⌠≤Πς™ð≠ΩΤ (222) ≈  

  )٢ (.أي باملاء) فَإِذَا تطَهَّرنَ(من الدم ) حتَّى يطْهرنَ: (قال مقاتل  -٤٣  

  

                                                 
  .عن مقاتل بن حيان ) ٣٥٠ / ١(بن حامت يف تفسريه اأورده )١(

وحترمي نكاح املشركة حمل إمجاع بني العلماء إال أنه خيص من ذلك نـساء               )١/٢٢٤) (فتح القدير (والشوكاين يف   
أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهنَّ أُجورهنَّ محـصنِني غَيـر            ينوالْمحصنات من الَّذ  : (أهل الكتاب بقوله تعاىل   

  نيحافسوسـعيد بـن    ،وعكرمـة ،وجماهـد ، وهذا هو قول مجهور املفسرين كابن عباس       )٥من اآلية : املائدة( )م
  .وغريهم،والربيع بن أنس،والضحاك وزيد بن أسلم،واحلسن،جبري

، ومقاتـل بـن حيـان     ، واحلسن، وعكرمة، وجماهد،  من قول ابن عباس    ١/٢٦٧ابن كثري يف تفسريه     أورده   )٢(
ويؤيده قـراءة    ) ٢٧٦ / ١( وما ذهب إليه مقاتل هو قول مجهور الفقهاء بل حكى فيه بن كثري االتفاق                .والليث

  . املبين تدل على زيادة املعىنإذ من املقرر أن زيادة. يغتسلن: بالتشديد، واملراد) يطهرن ( محزة والكسائي  
إلمجاع اجلميع أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم            : وقد رجح اإلمام الطربي هذه القراءة مث قال       

   ).٣٩٨/ ٢( حيضها حىت تطهر 
م جاز له أن    إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيا      : ومل خيالف يف هذه املسألة إال اإلمام أبا حنيفة وصاحباه حيث قاال           

  .يطأها قبل الغسل
:  انقطاع الدم وهـو قولـه     : أحدمها: وال خيفى بعد هذا القول ألن اهللا تعاىل علق جواز الوطء على شرطني            : قلت
  .أي فعلن الغسل باملـاء) فإذا تطهرن : ( االغتسال باملاء وهو قوله: ، والثاين)حىت يطهرن (

  . الثاين وإلغاء له وكل قول يعود على النص باإللغاء فإنه يكون ال غياًوالقول جبواز الوطء قبل الغسل إخالل للشرط
أنه يلزم من وجود الشرط وجود املشروط ومن انعدامه انعدامه فال ميكن أن يقال جبواز الـوطء قبـل     : ويقال أيضاً 

ال دليل عليه، واهللا    الغسل ألنه إجياد للمشروط مع انعدام الشرط الذي علق اهللا احلكم به فيكون القول به حتكماً                 
  .أعلم



 

 -٨٦-

… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ∏φΤΤΤΤ⊕Τ⎯•ΤΩ Ωϑð/≅… ⊥◊φΤΤ∂⌠≤Σ∅ ⌠¬Σ|Ψ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς‚ΨΠ (224)  ≈  

 ولكن ،أي ال جتعلن عرضة ليمينك أن ال تصنع اخلري: قال مقاتل  -٤٤  
  .)١(كفر عن ميينك واصنع اخلري

  
… ‚ΩΩ⎝ ΘΩ⇑Σ∑⎡Ρ∇Ψ♥⎯∧ΣΤ …_⁄…Ω≤Ψ∂ Ν…&⎝ΣŸΩΤ⎯⊕ΩΤΨΠ√ (231) ≈  

 ، فإذا قاربت انقضاء العدة،كان الرجل يطلق املرأة: " قال مقاتل  -٤٥  
 فإذا شارفت على انقضاء ، فتعتد، مث يطلقها،لئال تذهب إىل غريهراجعها ضراراً 

 ومن ( فقال ، وتوعد عليه، فنهاهم اهللا عن ذلك،العدة طلق لتطول عليها العدة
هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْع٢("أي مبخالفته أمر اهللا تعاىل  " )اآلية ... ي(.  

  

                                                 
وسعيد بن ،وطاوس،وجماهد،وإبراهيم النخعي،والشعيب،من قول مسروق) ١/٢٧٣(بن كثري يف تفسريه اأورده )١(

والسدي ، والضحاك،والربيع بن أنس،ومقاتل بن حيان،وقتادة،واحلسن،والزهري،ومكحول،وعكرمة،جبري وعطاء
: وأصل العرضه يف كالم العرب الشدة والقوة، يقال .عن مقاتل) ١/٢٥٤( بن اجلوزي يف زاد السري او . رمحهم اهللا

 ) ٣٣٠/ ص ( املفردات . هذا األمر عرضة لك يعين قوة على أسبابك، ويقال فالن عرضة للنكاح أي قوة له
ال جتعلوا : من االعتراض واملراد. أي نصباً له): عرضه ألميانكم (و. وما بعدها) ٤/٢٧٧( معجم مقاييس اللغة 

    :ويف قول مقاتل هذا إشارة إىل ما رواه مسلم يف صحيحه . اليمني باهللا قوة ألنفسكم ونصباً يف االمتناع من الرب
إين واهللا إن شاء : ( من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ١٢٧٢ / ٣( 

فيكون ذلك من مجلة ما اعتمد  ).  أتيت الذي هو خري وحتللتها اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خرياً منها إال
  .عليه مقاتل يف تفسريه للقرآن على السنة ويكون هذا القول مثاالً هلذا النوع من التأويل

، والـضحاك ، وقتـاده ، واحلسن، ومسروق، وجماهد، من قول ابن عباس   ) ١/٢٨٢(أورده ابن كثري يف تفسريه      )٢(
والقرطيب يف تفسريه   .  عن مسروق ومقاتل  ) ١/٢٦٧(وأورده ابن اجلوزي يف زاد املسري       . يانوالربيع ومقاتل بن ح   

  ).١/٦٨٢(والدر املنثور )  ٢/٤٩٤(الطربي : انظر. عن ثور بن زيد الديلي) ٢/١٤٣(



 

 -٨٧-

… ‚ΩΩ⎝ Νϖ…⎝〉ϒΨΠςΩΤ γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ϑðΨ/≅… &…_⎝Σ∞Σ∑ (231) ≈  

 أو يعتـق    ، كنت العبـاً   :هو الرجل يطلق ويقول   : " ل مقاتل   قا -٤٦  
 فألزم اهللا   ≈ ∑ΩΩ⎝ Νϖ…⎝〉ϒΨΠςΩΤ γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ϑðΨ/≅… &…_⎝Σ∞Σ‚ … فأنزل اهللا    .أوينكح ويقول كنت العباً   

  .)١(بذلك

                                                 
ومقاتل بـن   ، والربيع بن أنس  ، وعطاء اخلراساين ، وقتادة،  من قول احلسن   ١/٢٨٢بن كثري يف تفسريه     اأورده  )١(

) ١/٢٢٧( بن اجلوزي يف زاد املـسري       اأورده  : واألثر ) ١٣٠/ ص  ( وأورده السيوطي يف أسباب الرتول       . حيان
وعلى هذا التأويل الذي ذهب إليه مجهور املفسرين يرد حديث أيب هريرة رضـي               ) ٢/١٤٤( والقرطيب يف تفسريه    

رواه  ).  والعتـاق    ، والنكاح ،هلن جد، الطالق  ثالث جدهن جد وهز   : ( اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
واحلديث يف  ) ٢١٩٤( وأبو داود يف سننه . ما جاء يف اجلد واهلزل يف الطالق      : يف الطالق باب  ) ١١٨٤( الترمذي  

ويف إسناده مقال وقد حسنه الترمذي واحلديث له شـواهد          ) ١٩٨-٢/١٩٧( واحلاكم  ) ٤/١٩( سنن الدار قطين    
  .يتقوى ا



 

 -٨٨-

… …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ω⇑<⎜⊕ς∏ΩΤŠ ΘΩ⇑Σ™ς∏Ω–Κς… ð„ΩΤ⊇ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ †Ω∧∼Ψ⊇ Ω⇑<∏Ω⊕ΩΤ⊇ ⌡⎠Ψ⊇ ΘΩ⇑Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς… %γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ (234) ≈   

إذا طلقت املرأة ومات عنها زوجها ، فإذا انقضت : قال مقاتل  -٤٧  
  )١ (. فذلك املعروف، وتتعرض للتزويج، وتتصنع،عدا فال جناح عليها أن تزين

  
… ‚Ω 〉⊄ΘΞ≤Ω⊃ΣΤ⇓ φ⎦⎯κΩΤŠ ξŸΩšςΚ… ⇑ΨΘ∨ −&Ψ©Ψ∏Σ♠ΘΣ⁄ (285) ≈  

 وال نفرق بـني أحـد       ،ال نكفر مبا جاءت به الرسل     : قال مقاتل    -٤٨  
  )٢( وال نكذب،منهم

                                                 
  .عن مقاتل بن حيان) ١/٢٨٧(بن كثري يف تفسريه اه أورد)١(

  .عن الضحاك ومقاتل) ١/٢٧٦(بن اجلوزي يف زاد املسري اوأورده 
 أي النكاح وبه قال الزهـري، والـسدي،         ، احلالل الطيب  )فيما فَعلْن في أَنفُِسهِنَّ بِالْمعروف     (:املراد بقوله : وقيل

  .واحلسن
  )١/٢٨٧(ابن كثري )    ١/٢٧٦( زاد املسري)  ٢/٣٣٠(الطربي 

ما أذن اهللا فيه وإباحة هلن وهـو الـذي          ) باملعروف(واملختار مشول اآلية لذلك من تطيب وتزيني ونكاح ألن قوله           
  ).٢/٣٥٠(اختاره الطربي  

 عن مقاتل ) ٢/١٣٣(والسيوطي يف الدر املنثور     . عن مقاتل بن حيان   ) ١/٣٦٠( بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  )٢(
  . بن أيب حامتاوعزاه إىل 

  . عن مقاتل بن حيان) ١/٣٠٨(وأورده الشوكاين يف فتح القدير 
هذه اآلي وقعت رداً على من وقع منهم التفريق بسبب الكفر أو التكذيب، من اليهود الذين أقروا مبوسى وكفـروا            

 اإلمام الطـربي يف تفـسريه     وجحدوا نبوته كما حكاهبعيسى، أو النصارى الذين أقروا بعيسى وكفروا مبحمد      
)٣/١٥٣ (  

ال (  وقد جاء قول مقاتل تفسرياً ملا وقع من األمم السابقة الذين كذبوا بعض الرسل وأقروا ببعضهم وهـو قولـه                     
وال ريب أن هذا القول من مقاتل يدل على سعة علمه مبقاصد اآليات وما نزلت بسببه، وحسن                 ) نكفر وال نكذب    

   . ا واهللا أعلمالربط بينها وبني نظري



 

 -٨٩-

  آل عمرانسورة 
  
… ΘΩ⇑Σ∑ ΘΣ⋅ΚΡ… γ Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… (7)  ≈  

  )١(.ألنه ليس من أهل دين إال يرضى ن : قال مقاتل  -٤٩  
  
… Σ≤ΩΡΚ…Ω⎝ ∃τŒΗΤΩΤ™Ψ‰ΗΤΤΩ↑ΩΤΣ∨ (7) ≈  

  )٢(. املقطعة يف أوائل السور املتشاات ، احلروف :  قال -٥٠  
  

                                                 
مـن   ) ٢/١٤٦: ( وأورده السيوطي يف الدر   ، من قول مقاتل بن حيان    ) ١/٣٤٦: (أورده ابن كثري يف تفسريه    )١(

  . وعزاه إىل بن أيب حامت، قول مقاتل بن حيان
أن احملكم مما ليس فيه خالف، وال حتريـف عمـا           ) ألنه ليس من أهل دين إال يرضى ن          ( :يشري مقاتل يف قوله   

ما ال حيتمل من التأويل إىل وجهـاً        : احملكم: لذا نرى من العلماء من يقول     . وضعن عليه ولذا يرضى ا أهل األديان      
أو ما استقل بنفسه يف املعىن أو الناسخ الذي يعمل به، أو هو ما فيه احلالل واحلرام وما سوى ذلك متشابه،                     . واحداً
  . ئله الئحةما يعرف معناه وتكون حججه واضحة ودال: أو هو

أي أصـله   ) أم الكتاب   ( لذا فقد مساه اهللا      ) ١/٣٤٦( ابن كثري    ) ٢/٨( انظر البغوي   . واملتشابه عكس ذلك كله   
  . الذي يعمل عليه األحكام

إشارة إىل أن احملكمات مكتوبة  يف مجيع الكتب كما هو قول سعيد بن جـبري                .. ) ليس من أهل دين   (  ويف قوله   
   ).٢/٢١٤٦(الدر : ينظر

من قـول   ) ٢/١٤٦(وأورده السيوطي يف الدر     . من قول مقاتل بن حيان    ) ١/٣٤٦(بن كثري يف تفسري     اأورده   )٢(
  .من قول جابر بن عبد اهللا بن رئاب) ٣/١٧٥(وذكره الطربي يف تفسريه . وعزاه إىل بن أيب حامت، مقاتل بن حيان

  . وما يؤمن به وال يعمل به، واألقسام، واألمثال فيه، واملقدم واملؤخر، املنسوخة: املتشاات: بن عباساوقال 
  . املتشاات املنسوخات وكذا قال قتادة والربيع والضحاك: بن مسعوداوقال 

وأحسن ما قيل فيه هو الذي نص عليه        ) ١/٣٤٦: (بن كثري اقال  ) ٢/١٢(القرطيب  . ما حيتمل وجوها  : وقيل املتشابه 
ودفـع اخلـصوم    ،وعصمه العبـاد  ،هن حجة الرب  ) ه آيات حمكمات    من: ( حممد بن اسحاق بن يسار حيث قال      

  . ليس هلن حتريف عما وضعن عليه،بالباطل
يف الصدق ليس هلن تعريف وحتريف وتأويل ابتلى اهللا فيهن العباد كما ابتالهم يف احلالل واحلـرام أال                  : واملتشاات

 . يصرفن إىل الباطل وال خيرجن عن احلق



 

 -٩٠-

… ƒ∫:†Ω⎜⊕Ψ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ %−Ψ©Ψ∏ÿΨ⎝<Κ†ΩΤ (7) ≈  

يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقـب األشـياء يف           : قال مقاتل   -٥١  
  .)١(القرآن

… †Ω∨ Ω⇐†ς® Σ¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… †Θ⊥ΤÿΨ ⎡Σ™ΩΤÿ ‚ΩΩ⎝ †Θ⊥Τ∼Ψ⇓…Ω≤π±ΩΤ⇓ (67) ≈  

  .)٢(دحض حجتهموأ ،أكناهم اهللا: قال  -٥٢   

                                                 
  . والسدي،من قول مقاتل بن حيان) ١/٣٤٦: (  تفسريهبن كثري يفاأورده  )١(

وذلك ما أرادت اليهود معرفته من انقضاء مدة أمر حممد عليه الصالة والسالم وغريها من اآلجال، من قبل احلروف                   
  ) ٣/١٨١: ( الطربي: ينظر. وما أشبه ذلك) أ لر ( و ) املص( و ) امل ( املقطعة من حساب اجلمل كـ 

 األلف سنه ألن عددة واحد يف مصطلح حساب اجلمل، والالم ثالثون سنة، وامليم أربعون، ظنـاً                 وحقيقة ذلك أن  
منهم أن احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور حيسب رقم كل حرف منها وتؤول بالسنني وقد هلج النـاس بـذلك         

  . لم األزياجوبنيت عليها علوم أخرى كع،كثرياً، واعتمدها الشعراء يف تاريخ الوالدة والوفاة
  ). ٢٠/ص ( رسالة شريفة فيما يتعلق باألعداد للحروف لإلمام الصنعاين : ينظر

  . وقد جعل بعضهم هذه الطريقة يف األعداد الستخراج أوقات احلوادث اليت ستقع
 وأما من زعم أا دالة على معرفة املدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات احلـوادث،والفنت              ) ١/٧٦: ( بن كثري اقال  

  . واملالحم فقد أدعى ما ليس له وطار يف غري مطاره
ومن املعلوم قطعاً أنه    : وقد ذكر اإلمام الصنعاين رمحه اهللا أن هذا العلم كان من عرف اليهود واصطالحهم، مث قال               

مل يكن ذلك من لغة العرب كما يعلم قطعاً أن العرب مل تعارض القرآن فما هو إال من علم اليهود ومن أوضـاع                       
  . النهي عن عد أيب جاد واإلشارة إىل أن ذلك من السحر: حارهم وقد ثبت عن بن عباسأس

   ) ١٥/ ص : ( رسالة شريفة للصنعاين
كما هو الزم للتأويل الذي يقصد بـه        ،إطالق معىن التأويل على معرفة العواقب إحدى معاين التأويل املعروفه         : قلت

يف اآلية الكرمية على التأويل الذي يشتهونه إلرادة حتريفه أو تبديلـه            التحريف والتبديل وعليه فيحمل معىن التأويل       
قول على اهللا بغري علـم   : ويدخل يف ذلك ما ذكره مقاتل والسدي من معرفة عواقب األشياء من القرآن لكونه أوال              

  . أنه حتميل لآلية فوق ما حتتمل وذلك نوع من أنواع التحريف والتبديل: وثانياً
  :  أن التأويل يطلق على معنينيويتضح ذلك جلياً

  .. ) معرفة عواقب األشياء( احلقيقه اليت يؤول إليها األمر وهو ما عناه مقاتل من قول 
 . ابتغاء تفسريه وعلمه لغرض حتريفه وتبديله:  وعلى التفسري والبيان وهوما عناه من قال من املفسرين

عن حممد بـن    ،ثنا حممد بن علي   ، رأت على حممد بن الفضل    ق: قال) ٣٧٠/ ١(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده   )٢(
  ) عن مقاتل به  ، مزاحم عن بكري بن معروف

  . وعزاه إىل بن أيب حامت) ٢/٢٣٧( وأورده السيوطي يف الدر املنثور 



 

 -٩١-

  
… ⇑ς√ Ν…⎡Ρ√†Ω⇒ΩΤ ΘΩ⁄Ψι<√≅… υ⎠ΠςΩš Ν…⎡Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ †ΘΩ∧ΘΨ∨ &φ⎦⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤ (92) ≈  

  .)١(التقوى: الرب : قال مقاتل  -٥٣  
  

                                                                                                                                            
  . عن مقاتل بن حيان) ١/٣٥٠( والشوكاين يف فتح القدير 

عن حممد بـن    ، قال حدثنا حممد بن علي    ، مد بن الفضل   قرأت على حم   :قال ) ٣٧٢/ ١( بن أيب حامت    اويف تفسري   
قال كعب وأصحابه ونفر من النصارى أن إبراهيم منا، وموسـى           : قال، عن مقاتل ، عن بكري بن معروف   ، مزاحم

   ). ماًولَكن كَانَ حنِيفاً مسل ما كَانَ إِبراهيم يهودياً وال نصرانِياً: (منا، واألنبياء منا فقال اهللا
.. يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم      : (وهذه هي احملاجة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف شأن إبراهيم حيث قال           : قلت
 وهوإنكار اهللا على من حياج فيما ال علم له به، لذا أنكر اهللا عليهم ذلك وأمرهم برد ما ال علم هلم بـه                        ٦٦) اآلية  

  .  والشهادة الذي يعلم األمور على حقائقها وجليااإىل عامل الغيب
أشهدوا واعترفوا بـأنكم    : أن ذلك من باب التعريض ومعناه     ) أكناهم اهللا   ( وجيوز أن يكون مقاتل قد قصد بقوله        

  . كافرون حيث توليتهم عن احلق بعد ظهوره وزعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم
  )١/٣٧١  (:ينظر الكشاف

وقد نزهه تعاىل من دعاويهم الكاذبة إذ من املعلوم أن اليهودية إمنا حدثت بعد نزول التوراة، والنصرانية بعد نـزول                    
) أفال تعقلون ( اإلجنيل وبني إبراهيم وموسى أزمنة متطاولة فكيف يكون إبراهيم على دين مل حيدث ؟ لذا قال تعاىل                  

 !! حملال أي حىت ال جتادلوا مثل هذا اجلدال ا
ـ      ) ٢/٦٦( أورده البغوي يف معامل التنـزيل      )  ١( وذكــره القـرطيب يف اجلامــع       ، انمن قول مقاتل بن حي
)٢/١٢٦ (   

وجماهد،وعمرو بـن   ،وابن عباس،وعطاء ،بن مسعود ااجلنة وهذا هو املشهور من قول       : اآليةبل املراد بالرب يف     : وقيل
  . ميمون  والسدي

 )١٠/٥٠٧(: ريق بني اللفظتني يف حديث بن مسعود الذي رواه البخاري يف صحيحــه           وفيه بعد يء التف   : قلت
  .. ).عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة(:  قالأن النيب 

  . مث إن الرب ثواب للجنة وليس هو اجلنة وتفسريه ذا املعىن إيعاز للكالم إىل اإلضمار الذي األصل خالفه
س الْبِـرَّ أَنْ    لي( يف كتاب اهللا تعاىل وخري ما يفسر به القرآن هو القرآن وذلك يف قوله تعاىل                ) الرب(وقد جاء تفسري    

: البقرة( ) والنَّبِيني تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكنَّ الْبِرَّ من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْمالئكَة والْكتابِ             
 )        أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هـم الْمتَّقُـونَ       . ( وقول مقاتل من هذا فقد قال سبحانه عقب ذلك         )١٧٧من اآلية 

   )١٧٧:البقرة(



 

 -٩٢-

… ⎟ΨϒΠς∏ς√ Ω◊Πς∇Ω‰ΨŠ †_ΤΤ{Ω⁄†Ω‰Σ∨ (96) ≈  

 فيصلى النساء أمام ،ألن اهللا بك به الناس مجيعاً: قال مقاتل  -٥٤  
   . )١ ( وال يفعل ذلك ببلد غريها ،الرجال
  )٢ (بكة موضع البيت ، وما سوى ذلك مكة : وقال أيضاً  -٥٥  

  
… †_ΤΤ{Ω⁄†Ω‰Σ∨ ⎟_ŸΤΤΣ∑Ω⎝ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩΤ⊕<∏ΠΨ√ (96) ≈  

 :يعـين ) وهـدى للعـاملني   ( جعل فيه اخلري والربكة     : قال مقاتل    -٥٦  
  .)٣(باهلدى قبلتهم

                                                 
، ن شعيب وعمرو ب ، وسعيد بن جبري  ، وعكرمة، وجماهد، من قول قتادة  ) ١/٣٨٤(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

  ).٢/٧٠(ومقاتل بن حيان، وذكره البغوي يف املعامل 
ومقاتل ، وعطية العويف ، وأيب صاحل، وإبراهيم النخعي   ، من قول أيب مالك   ) ١/٣٨٤(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ٢(

  ).٢/١٣٠(والقرطيب يف اجلامع ) ٢/٧١(والبغوي يف معامل الترتيل . بن حيان
والعرب تعاقب بني الباء واملـيم كمـا يف الزب          : كة هي مكة نفسها قال الضحاك     ب:     وقال مجاعة من العلماء   

  . والزم
  . مسيت بكة ألا تبك أعناق اجلبابرة أي تدقها فلم يقصدها جبار بسوء إال قصمه اهللا تعاىل: وقال عبداهللا بن الزبري

   ). ٢/٧١: ( معامل الترتيل
والبلد األمني،  ، والبيت العتيق، والبيت احلرام   ’ بكة، مكة: اء كثرية وقد ذكروا ملكة أمس   ): ١/٣٨٤(  قال ابن كثري    

، ألا تطهر من الـذنوب واملقدسـة      ، على وزن بدر والقادس   ، والعرش، وصالح، وأم القرى ، وأم رحم ، واملأمون
  .والكعبة، والبينة، والبلدة، وكوثاء، والرأس، واحلاطمة، وبالباء أيضاً الباسه، والناسه

عن حممد بـن    ، ثنا حممد بن علي   ، قرأت على حممد بن الفضل    : قال) ١/٣٧٥(بن أيب حامت يف تفسريه      ارده  أو )٣(
  ... )عن مقاتل به، عن بكري بن معروف، مزاحم

(  والـشوكاين يف فـتح القـدير         .بن أيب حـامت   اعن مقاتل وعزاه إىل     ) ٢/٢٦٧( وأورده السيوطي يف الدر املنثور    
  .عن مقاتل بن حيان) ١/٣٦٤



 

 -٩٣-

… Ψ©∼Ψ⊇ =ΣŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ τŒΗΤΩΤ⇒ΘΨΤ∼ΩΤŠ Σ⋅†Ω⊆ΘΩ∨ ∃ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… (97) ≈  

  .)١(أثر قدميه يف املقام آية بينه: قال مقاتل  -٥٧  
  
… Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ ‚ΩΩ⎝ ϑð⇑ΣΤ⎡Σ∧ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ (102)  ≈  

 ∨Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… †Ω …هذه اآلية منـسوخة بقولـه تعـاىل         : قال مقاتل    -٥٨  

⎯¬ΣΤ⎯⊕ς≠ΩπΤ♠≅… ≈ )٢(  

                                                 
ومقاتـل بـن    ، والسدي، وقتادة، واحلسن، من قول عمر بن عبد العزيز     ) ١/٣٨٥(أورده ابن كثري يف تفسريه      )١(

  . حيان
  وكان أثر قدميه فيه فاندرس من كثرة املسح باأليدي : وزاد) ٢/٧١(والبغوي يف معامل الترتيل 

   ). ٣/٣٥٨: ( الطربي:  احلسن ينظرمقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وبه قال) اآليات البينات : ( وقيل
ألنه يعين بذلك مقام    ، وسعيد بن جبري  ، وجماهد،كابن عباس   ) آية بينه   ( ال إشكال يف قراءة من قرأ بالتوحيد        : قلت

  . إبراهيم وحده وهي عالمة واحدة
ت مقام إبراهيم، وأثر قدميـه      وهي القراءة املشهورة فيدخل يف هذه اآليا      )  اآلية.. آيات بينات (أما من قرأ باجلمع     
  . وغريه ويكون ذكر مقام إبراهيم من هذه اآليات البينات، واحلطيم، واحلجر، فيه، والصفا واملروة

قسم ورد به النص، وقسم مل يرد فيه        : فهو ينقسم  إىل قسمني    : وأما ما يذكره بعض املفسرين من بعض هذه اآليات        
  . النص

قوهلم أن الطاعة والصدقة فيه أعظم من غري،وأنه بلـد صـدر إليـه األنبيـاء                فك: أما القسم الذي ورد به النص     
.. آيات بينات (واملرسلون واألولياء واألبرار،وأن الصيد فيه حمرم وغري ذلك فهذا القسم قد يدخل حتت عموم قوله                

  ).اآلية
ر ال خيتفي من أرجائها،     عبة، وأن النو  فكقوهلم أن الطائر ال يعلو على أركان الك       : وأما القسم الذي مل يرد فيه نص      

 إذا كان ناحية الركن اليماين كان اخلصب باليمن، وإذا كان بناحية الشامي كان اخلصب بالـشام وإذا                  وأن الغيث 
  .عم البيت كان يف مجيع البلدان، وإن اجلمار على ما يزاد عليها ترى على قدر واحد وغري ذلك واهللا أعلم

 ومقاتـل بـن     ، وقتادة ، والربيع بن أنس   ، وأيب العالية  ،عن سعيد بن جبري   ) ١/٣٨٩(فسريه  أورده ابن كثري يف ت    )٢(
  .  والسدي، وزيد بن أسلم،حيان

  . ليس يف آل عمران من املنسوخ إال هذا: عن مقاتل أنه قال) ٢/٧٧(والبغوي يف معامل الترتيل 
  . عنه أيضاً) ٢/١٠٤٩(والقرطيب يف اجلامع 
  ).١٦:التغابن ()استطَعتم فَاتَّقُوا اللَّه ما(  قوله تعاىل يف سورة التغابن والناسخ هلذه اآلية هو

  . حكاية النسخ يف آية آل عمران هذه وأن ذهب إليها بعض املفسرين إال أا مرجوحة من جهتني: قلت



 

 -٩٤-

… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ (102)  ≈  
 ،كان بني األوس واخلزرج عداوة يف اجلاهلية وقتال: وقال أيضاً  -٥٩  

 فافتخر بعده منهم رجالن ثعلبه ،حىت هاجر رسول اهللا إىل املدينة فأصلح بينهم
 فقال األوسي منا خزميه بن ،ن اخلزرج وأسعد بن زرارة م،بن غنم من األوس

 محى الدبر ومنا سعد ، ومنا عاصم بن ثابت،الشهادتني، ومنا حنظلة ثابت وذو
 :وقال اخلزرجي منا أربعة أحكموا القرآن. بن معاذ الذي اهتز ملوته عرش الرمحن

 ، ومنا سعد بن عباده، وأبو زيد، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل،أيب بن كعب
ديث بينهما فغضبا وأنشدا األشعار وتفاخرا فجاء األوس واخلزرج فجرى احل

  .)١(ومعهم السالح فأتاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا هذه اآلية

                                                                                                                                            
اتَّقُوا اللَّه حـقَّ  (بيان لقوله  )  ١٦:التغابن ()اآلية.. استطَعتم فَاتَّقُوا اللَّه ما  ( أنه يصلح أن يكون قوله تعاىل       : حدامهاإ

 هقَات٢/١٤٩( حكاه القرطيب . اتقوا اهللا حق تقاته ما استطعتم. ويكون املعىن على هذا)  ١٠٢:آل عمران ()ت .(   
بـني النـصوص   أنه من املقرر أنه ال يصار إىل القول بالنسخ إال إذا كان اجلمع متعذراً أما إذا أمكن اجلمع  : والثانية

فيجب أن يصار إىل ذلك ألنه أعمال هلا واألعمال أوىل من اإلمهال واجلمع بني هاتني اآليتني غري متعذر وذلك مبـا                     
حـقَّ  (مل تنسخ ولكن    )اآلية.. تقَاته اتَّقُوا اللَّه حقَّ  (يف قوله تعاىل    : روي عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه أنه قال          

هقَاتدوا يف سبيل اهللا حق جهاده وال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، ويقوموا بالقسط، ولو علـى أنفـسهم                   أن جياه ) ت
  وآباءهم وأبناءهم  

وقد أثر مثل هذا القول عن عبد اهللا بن مسعود رضي           ) ٣/١٤٩(القرطيب  ) ٢/٧٧(املعامل  ) ١/٣٨٩(ابن كثري   : ينظر
  ) ٢/٢٨٣(الدر املنثور : ينظر. اهللا عنه

  .  من قول مقاتل بن حيان٢/٧٧لبغوي يف املعامل أورده ا )١(
  . بن أيب حامتا و، وبن املنذر، وعزاه لعبد بن محيد. عن عكرمه٢/٢٨٣وذكره مبعناه السيوطي يف الدر 

  ) ١٥١( وذكره الواحدي يف أسباب الرتول ص 
 ). ٤٦٨/ ١: ( فتح القدير) ١/٤٣١: ( زاد املسري: ينظر



 

 -٩٥-

… Ν…⎡Σ∧Ψ±ΩΤ⎯∅≅…Ω⎝ Ξ™ΤΤ⎯‰µ⎩Ωγš ϑðΨ/≅… †_Τ⊕∼Ψ∧Ω– ...(103)  اآلية≈      

  )١(أي بأمر اهللا وطاعته : حببل اهللا : قال مقاتل  -٦٠  

… ⇑Ρ∇Ω<√Ω⎝ ⌠¬Ρ∇⇒ΠΨ∨ β◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΩΤÿ ⎠ς√ΞΜ… Ξ⁄⎯κΤΩ<√≅… Ω⇐⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤÿΩ⎝ γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ Ω⇐⌠⎡ΤΩ™⎯Τ⇒ΩΤÿΩ⎝ Ξ⇑Ω∅ &Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅… (104) ≈  
 بطاعة  : اإلسالم ويأمرون باملعروف   :يدعون إىل اخلري  : قال مقاتل    -٦١  

  )٢(.  معصية رم :رم وينهون عن املنكر
… Ω⇐κΨ⊇†Ω⊕<√≅…Ω⎝ Ξ⇑Ω∅ %Ξ♣†Πς⇒√≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ϑ〉 Ψ̂™ΣΤÿ φ⎦κΨ⇒Ψ♥⎯™Σ∧<√≅… (134)  ≈  

                                                 
  . ، كالمها من قول مقاتل بن حيان)١/٤٣٣(بن اجلوزي يف زاد املسري او ) ٢/٧٨( لترتيل أورده البغوي يف معامل ا) ١(

وقيل حبل اهللا يعين القرآن كما يف حديث احلارث األعور عن علي رضي اهللا عنه               ): ١/٣٨٨(    وقال ابن كثري يف تفسريه      
  .)ء النافع، عصمه ملن متسك به، وجناة ملن تبعه هو حبل اهللا املتني، والنور املبني، والشفا: ( مرفوعاً يف صفة القرآن

بن زيد أيضاً هـو     اوقال  . دين اهللا : حبل اهللا : بن قتيبة ا و ، ومقاتل ، وبن زيد  ،وقال بن عباس  . اجلماعة: احلبل: بن مسعود ا    وقال  
، وأنظـر  )١/٤٣٣(زاد املسري . الصإنه اإلخ: وقال أبو العاليه.  يف رواية وأبو عبيدة ،  وقتادة ، وعطاء ،وكذا قال جماهد  . اإلسالم
  ).٣/٢٤٨(، وبن عطية يف تفسريه   )٤/٢١(الطربي 

باب ما جاء يف فضائل القـرآن       ) فضائل القرآن   ( حديث علي رضي اهللا عنه أخرجه اإلمام الترمذي يف          : قلت    
 ويف حـديث    هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محزة الزيات، وإسناده جمهول           : وقال) ٢٢١ – ٨/٢١٨(

  . احلارث مقال
ذكـر رسـول اهللا الفـنت       : وله شاهد من حديث معاذ بن جبل قال       ) ١/٤٨٢(بن أيب شيبة يف املصنف      اوأخرجه  

رواه الطرباين ويف سنده عمرو بـن       .. كتاب اهللا فيه حديث ما قبلكم     : فما املخرج منها ؟ قال    : فعظمها فقال علي  
  ) ٧/١٦٥(أنظر جممع الزوائد . واقد وهو متروك

وقصارى هذا احلديث أن يكون من كالم علي رضي اهللا عنه وقد وهم بعضهم يف رفعـه        ) ٤/٥٨٢: (بن كثري اقال  
  .  مث ساق حديث أيب عبيد عنهوهو كالم حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن بن مسعود عن النيب 

  ).٤/٥٨٢(فضائل القرآن امللحق بالتفسري البن كثري : أنظر
دي بني هذه األقوال فكلها شديدة التالزم واملراد اعتصموا مبا فيه جناتكم يف الدنيا واآلخرة ويصدق                وال تعارض عن  

  . وهللا احلمد واهللا أعلم. ذلك  على القرآن،وعلى الدين،وعلى اإلسالم فالم تعارض
  .من قول مقاتل بن حيان) ١/٣٧٥(بن أيب حامت يف تفسريه ا أورده -)  ٢(

) ١/٣٧٠(عن مقاتل وعزاه البن أيب حامت، والشوكاين يف فتح القـدير            ) ٢/٢٨٩(در املنثور   وأروده السيوطي يف ال   
  . عن مقاتل بن حيان

واملقصود من هذه اآلية أن تكون فرقة من هذه األمة متصدية هلذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على                  : قال ابن كثري  
  ).١/٢٣٩١. (كل فرد من األمة حبسبه



 

 -٩٦-

أن هؤالء من  ( : قال عند ذلكقال مقاتل  بلغنا أن رسول اهللا  -٦٢  
  ) ١() أميت قليل إال من عصمه اهللا وقد كانوا كثرياً يف األمم اليت مضت 

… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ …ς′ΞΜ… Ν…⎡ΣΤ∏Ω⊕ΩΤ⊇ Ζ◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ ⎯⎝ςΚ… Νϖ…⎡Σ∧ς∏ςℵ≡ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… Ν…⎝Σ≤Ω{ς′ ϑðΩ/≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃πΤ⎜⊕ΩΤ⌠♠≅†ΩΤ⊇ ⌠¬Ξ™ΞΤŠ⎡ΣΤ〉⇓ϒΨ√ 

⇑Ω∨Ω⎝ Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΤÿ ð‡⎡ΣΤ⇓ΠΡϒ√≅… ‚ΠςΜΞ… ϑðΣ/≅… ⌠¬ς√Ω⎝ Ν…⎝ΘΣ≤Ψ±ΣΤÿ υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ∏Ω⊕ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Ω⎝ φ⎦⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ (135) ≈  

  )٢(. ذكروا اهللا باللسان عند الذنوب : قال مقاتل  -٦٣      
… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎝Σ⁄Ψιπ″≅… Ν…⎝Σ≤ΨŠ†Ω″Ω⎝ Ν…⎡Ρ≠ΨŠ…Ω⁄Ω⎝ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎡Σ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤ (200) ≈  

  )٣(. ض اهللا اصربوا على أداء فرائ: قال مقاتل  -٦٤     

                                                 
ون يف األمر فيغفرون ويعفون عـن       يغيض: عن مقاتل بن حيان وزاد    ) ١/٣٨٠: (امت يف تفسريه  أورده ابن أيب ح   ) ١(

  .ومن فعل ذلك فهو حسن، الناس
وعـزاه   ) ٣١٦/ ٢: ( والسيوطي يف الدر املنثور   . عن مقاتل بن حيان    ) ١٩٦ / ٢: ( وأورده القرطيب يف تفسريه   
  .البن املنذر وبن أيب حامت
  . ومقاتل بن حيان،عن زيد بن أسلم ) ١٠٥ / ٢( الترتيل وأورده البغوي يف معامل 

  . احلديث مل أجده وال أراه يثبت واهللا أعلم.. )  قال عند ذلكبلغين أن النيب (  مقاتل قول: قلت
باب كظـم   : والترمذي يف الرب والصلة     ) ٧/١٦٤) (باب فيمن كظم غيظاً     . صح منه ما رواه أبو داود يف األدب       أو

  رسـول اهللا    : من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال قال          ) ٣/٤٣٨( وأمحد يف املسند     )٦/١٦٦(الغيظ  
) من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهللا يوم القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خيريه من احلور ما شـاء                       (

  . وهو حديث حسن
صص إال إذا أراد هذا القائل ذكر هذا القـول   يص بال خم  عفو عن املماليك فهو ختص     ال :وال وجه ملن قال املراد بالعفو     

على جهة املثال ألن اململوك خادم والذنب منه أكثر والقدرة عليه ميسرة وإنفاذ العقوبة سهلة فحينئذ ال بـأس أن                    
  ).٢/١٩٦(القرطيب : ينظر. يقع التخصيص عليه ال لكون اآلية قد دلت على ذلك وإمنا مبخصص خارج

مـن  ) ٢/١٩٩(وأورده القرطيب يف اجلامع     . من قول مقاتل بن حيان    ) ٢/١٠٧( يف معامل الترتيل     أورده البغوي )٢(
   وعطاء ،من قول ابن مسعود) ١/٤٦٣(وذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري . قول مقاتل

ذكـروا  : لواقـدي وقال ا . ذكروا العرض األكرب على اهللا    :  اهللا هلم وقيل   وعيد أي ذكروا    )اآلية... ذَكَروا اللَّه (وقيل  
  ).٣/٤٤١(الطربي ) ١/٤٦٣(السؤال عنه يوم القيامة زاد املسري 

هذه األقوال وأن احتاجت إىل عدم االستقالل بل البد عن تقدير مضمر فيها إال أا صحيحة تـشهد هلـا                    : قلت
  ) .٤٠:النازعات ()وىوأَمَّا من خاف مقَام ربه ونهى النَّفْس عنِ الْه(نصوص أخرى كقوله تعاىل 

  . من قول مقاتل بن حيان) ٢/١٥٦(أورده البغوي يف معامل الترتيل )   ٣(
  )١/٤٤٥(وابن كثري يف تفسريه . من قول احلسن) ٢/٣٠٢( وذكره القرطيب يف اجلامع 



 

 -٩٧-

  لنساءسورة ا
… ‚ΩΩ⎝ Νϖ…⎡ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ ⎯¬Σ™ς√.Ω⎡⎯∨Κς… υϖ⎠ς√ΞΜ… &⎯¬Ρ∇ΨΤ√.Ω⎡⎯∨Κς… (2) ≈  

  )١(. أي ال ختلطوها فتأكلوها مجيعاً : قال مقاتل  -٦٥  
… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® †_ΤΤŠ⎡Σš …_⁄κΨ‰ς® (2)  ≈  

.)٢(إمثاً عظيماً: قال مقاتل  -٦٦  

                                                                                                                                            
.  اجلهـاد  على: وقال زيد بن أسلم   . على أمر اهللا  : اصربوا على طاعة اهللا، وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان        : وقيل

  ).١/٤٤٥(ابن كثري ) ٢/١٥٦(أنظر البغوي . على البالء:  وقال الكليب
وكل هذه األقوال يتناوهلا عموم اآلية يف األمر بالصرب على طاعة اهللا أو على أقدار اهللا كما قال الكليب أو عن                     : قلت

  .واهللا أعلم. الشهوات كما ذهب إليه بعض السلف فهي حتض على الصرب على الطاعات وعن ،مناهيه وزواجره
، ومقاتـل بـن حيـان     ، وبن سريين ، وسعيد بن جبري  ، من قول جماهد  ) ١/٤٥٠: (أورده ابن كثري يف تفسريه    ) ١(

  . وسفيان بن حسني، والسدي
 )اآليـة .. ن أَنصارِي إِلَى اللَّـه م(مبعىن مع كقوله تعاىل ):  إىل ( قالت طائفة من املتأخرين ان     ) ٣/١١(قال القرطيب يف تفسريه     

  ) ١٤الصف آية (
ال تضيفوا أمـواهلم وتـضموها إىل   : أي: على باا وهي تتضمن اإلضافة) إىل : ( وليس جبيد وقال احلذاق : قالمث  

  .أموالكم يف األكل
بن اوسعيد بـن جبري،واحلـسن،و    ،وعكرمة،بن عباس،وجماهد امن قول   ) ١/٤٥٠: (أورده ابن كثري يف تفسريه    ) ٢(

  . وأيب سنان، وأيب مالك،وزيد بن أسلم،قاتل بن حيان،والضحاكسريين، وقتادة،وم
أصل واحد يتـشعب إىل     ): ٢/١١٣(يقال حاب الرجل حيوب حوباً وحوباً وحيابه قال بن فارس           : اإلمث: واحلوب

 إذا نزلوا مبوضع  ) نزلنا حبوبه من األرض، أو حبيبه منها        : ومنه قيل .اإلمث، أو حاجه، أو مسكنه، وكلها متقاربة      
  .أي إمثي ) اللهم أغفر حوبيت ( ويف الدعاء . سوء منها
)  حوبـاً   ( وقرأ احلسن   . ، بضم احلاء وهي قراءة العامة ولغة أهل احلجاز        )حوبا  : ( وفيه ثالث لغات  . فاحلوب اإلمث 

طيب  القـر ) ٣/٥٧٢(الطربي  ) ١٣٤ص  (املفردات للراغب   ) ٢/١١٣(معجم مقاييس اللغة    : ينظر. بفتح احلاء، وحاباً  
   ). ٢/٥(زاد املسري  )٢/١١(
  . إن أكلكم أموالكم مع أمواهلم إمث عظيم وخطأ كبري فاجتنبوه: فاملراد
 لضعف  وأنه اإلمث الكبري لكنها ال تثبت مرفوعة إىل النيب          ) احلوب  ( وقد وردت أدلة من السنة تبني معىن        : قلت

إمثاً كبرياً وهو ال يثبت ألن      :  قال ) حوباً كَبِرياً ( سئل عن قوله     أسانيدها كحديث أيب هريرة أن رسول اهللا        
  . واهللا أعلم. يف سنده حممد بن يوسف الكندي وهو ضعيف



 

 -٩٨-

… ð∠Ψ√.ς′ υϖ⎠ΩΤ⇓⎯ Κς… ‚ΠςΚς… Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊕ΩΤ (3) ≈  

 .)١(متيلوا : قال مقاتل  -٦٧  

                                                 
، والشعيب،والنخعي،واحلسن،وعكرمه،وجماهد،وعائشه،من قول بن عباس   ) ١/٤٥٢:(اورده ابن كثري يف تفسريه    ) ١(

  .ومقاتل بن حيان،والسدي،وقتاده،اخلرساين،وعطاء،والضحاك
  :قوالن مشهوران) العول (  املعىن املراد من ويف

  .تكثر عيالكم وبه قال بن زيد وهو املشهور عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا:  والثاين.  متيلوا: إحدامها
ـافة إىل        ).أَلَّا تعولُوا (واجلمهور على األول وقد نقل اإلمام الطربي إثاراً عن السلف قوهلم               أي متيلوا عن احلق هذا باإلض

ومل يتعرض الطربي بعد ترجيحه هلـذا       ) ذلك أدىن أن ال متيلوا      : ( األثر املنسوب إىل بن عباس والذي أخرجه الطربي بسنده        
  ) ١٦١ – ٤/١٦٠(القول لقول الشافعي رمحه اهللا 

ن تكثر عائلتكم قاله بن زيد وسـفيا      : تعولوا قال بعضهم  : ( إال أن ابن كثري قد أورد ذلك بشيء من التفصيل فقال          
  :ومنه قول الشاعر.  أي فقرا٢٨ً التوبة )وإِنْ خفْتم عيلَةً(بن عيينة والشافعي رمحهم اهللا وهو مأخوذ من قوله 

  وما يدري الغين مىت يعيل  ***    فما يدري الفقري مىت غناه  
البـن دريـد       واجلمهره  ) ١٢٥): (مجهرة أشعار العرب    ( ألميمة بن اجلالح األوسي يف قصيدته وهو يف         : البيت

  .مييل": واللسان ) " ١/٢٥٥(للفراء " معاين القرآن ) " ٢/١٩٣(
هذه هي عمدة من قال أن املراد تكثر عيالكم وهو قول خمالف جلميع أهل التفسري واللغة ومن أقوى من رد                    : قلت

ترجيحه لقول من    بعد   -حيث رده بعده أوجه      ) ١٣/ ص  ( هذا القول بن القيم رمحه اهللا كما يف حتفة املودود           
  :   أقواها يف نظري ما يلي-امليل: قال
أنه هو املعروف يف اللغة الذي ال يكاد يعرف سواه فإنه يقال عال الرجل يعول عوالً، إذا مال وجار وعنـه                     : ًأوال

أما كثرة العيال فليس من هذا وال هذا وإمنا هو من أفعـل             . عول الفرائض ألن سهامها زادت، ويقال عال يعيل       
  . إذا كثر عياله: أعال الرجل يعيل: اليق
 ومل يعلم هلما خمالف من املفسرين وتفسري الصحايب يف حكـم            ، وبن عباس  ،إن هذا القول مروي عن عائشة     : ًثانيا

  . املرفوع
  . يرد هذا التفسري.  أنه يكاثر بأمته يوم القيامةأن األدلة يف استحباب تزوج الولود وإخبار النيب : ثالثاً
وإِنْ خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا (إن سياق اآلية إمنا هو يف نقلهم مما خيافون الظلم واجلور فيه إىل غريه فإنه قال يف أوهلا                 : رابعاً

 أَو مـا ملَكَـت      في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُالثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً               
  )٣:النساء) (أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا

 فدهلم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو نكاح ما طاب هلم من النساء البوالغ مث دهلم علـى مـا                       
 )دلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم     خفْتم أَلَّا تع  فإن  (يتخلصون به من الظلم واجلور يف عدم التسوية بينهن فقال           

 مث أخرب سبحانه أن الواحدة وملك اليمني أدىن إىل عدم امليل واجلـور وهـذا صـريح يف                   )٣من اآلية : النساء(
  . وهذا من أقوى الوجوه. املقصود



 

 -٩٩-

… Ν…⎡ΣΤ∏ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… (6) ≈  

  )١(أي اختربوهم: قال مقاتل  -٦٨  
  
… …ς′ΞΜ…Ω⎝ Ω≤Ω∝Ωš Ω◊Ω∧π♥Ψ⊆<√≅… Ν…⎡Ρ√Ο⎝ΚΡ… υ⎠ΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅…Ω⎝ Σ⇐κΨ|ΗΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω⎝ ¬Σ∑⎡ΣΤ∈Σƒ⎯⁄≅†ΩΤ⊇ Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ (8) ≈  

  )٢( إنسان نصيبه  فجعل لكل،نسختها آيه املرياث: تل قال مقا -٦٩  
  

                                                 
حدثنا أبو :  قال )٦/٥٩( ى  والبيهقي يف السنن الكرب   .عن مقاتل بن حيان   ) ١/٤٥٣( بن كثري يف تفسريه     اأورده  )١(

عن بكـري  ، ثنا يزيد بن صاحل، ثنا إمساعيل بن قتيبه: وأبوحممد الكعيب قاال،  أنبأ أبو احلسن الطرائفي،عبد اهللا احلافظ  
  . عن مقاتل به، بن معروف

فإن ( لنساء أي مبلغ الرجال وا) حىت إذا بلغوا النكاح ( اختربوهم يف عقوهلم وأديام وحفظهم أمواهلم : واملعىن
  ).فأدفعوا إليهم أمواهلم ( أي عقالً وصالحاً ) آنستم منهم رشداً 

، وأيب مالـك  ، وأيب صاحل ، والقاسم بن حممد  ، وأيب الشعثاء ، عن عكرمة ) ١/٤٥٦(أورده ابن كثري يف تفسريه      )٢(
هاء واألئمة األربعة   وهو مذهب مجهور الفق   : مث قال . ومقاتل بن حيان  ، وعطاء اخلرساين ، والضحاك، وزيد بن أسلم  
  .وأصحام

 والفقـراء   نوذهب البعض أن هذه اآلية حمكمة وليست مبنسوخة وذلك المكان محلها علي القرابة الذين ال يرثـو                
واملساكني، فإم إذا حضروا القسمة تاقت أنفسهم إىل شئ من املال فكان من حكم الرؤوف الرحيم أن جعل هلم                   

وابن عباس، واحلـسن،    ، م وجرباً لنفوسهم وهذا ما ذهب إليه أبو موسى األشعري         صدقة من هذا املال إحسانا إليه     
  . والزهري، والنخعي، وأيب العالية، وعطاء بن أىب رباح، وسعيد بن جبري وجماهد

  )١/٤٥٦(وابن كثري ) ٣/٢٠(زاد املسري : انظر
اجلمع هنا ممكن وذلك مبا ذكر لذا فقد        وألنه ال يصار إىل النسخ إال إذا تعذر اجلمع كما هو مقرر يف فن األصول و               

 واهللا  هي حمكمة، أن ناساً يزعمون أن هذه اآلية نسخت ال         : قال: بن عباس يف اآلية   اعن  ) ٨/١٨١(روى البخاري   
  . الناس اما نسخت ولكنها مما اون



 

 -١٠٠-

… ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏Σ{Κ<†Ωÿ Ω©Ηð⎡πΤΤ∨Κς… υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… †[∧<∏Ρℵ≡ ... (10) ≈  

 ويل  ،نزلت يف رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد         : قال مقاتل    -٧٠  
 )١ (.مال بن أخيه وهو يتيم صغري فأكله ، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية 

  

… ‚Ω ΘΣ™Ψ™Ωÿ ⎯¬Ρ∇ς√ ⇐Κς… Ν…⎡ΣΤ’Ξ≤ΩΤ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… &†_∑⌠≤ς® (19)  ≈ 

كان الرجل يكون يف حجره اليتيمة وهو يلي أمرها : قاتل قال م -٧١  
  )٢ (.فيحبسها رجاء أن متوت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه 

  
… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ™Ψ∇⇒ΩΤ †Ω∨ Ω˜ς∇ΩΤ⇓ ¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫ φ⇔ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ∈ &ð∪ς∏Ω♠ (22) ≈  

 عمد محيم امليت إىل     ، توىف الرجل يف اجلاهلية    إذاكان  : قال مقاتل    -٧٢  
 فلما توىف أبو قيس بن األسلت عمد ابنه         ،امرأته فألقى عليها ثوباً فريث نكاحها     

 فذكرت ذلك له فأنزل     قيس إىل امرأة أبيه فتزوجها ومل يدخل ا فأتت النيب           
ــيس  ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ™Ψ∇⇒ΩΤ †Ω∨ Ω‚ …اهللا يف ق ς̃∇ΩΤ⇓ ¬Σ{Σ⎢:†ΩŠ…ƒ∫ φ⇔ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ∈ &ð∪ς∏Ω♠ 

                                                 
 عن مقاتـل بـن      )٣/٤٨(والقرطيب يف تفسريه    . عن مقاتل بن حيان   ) ٢/١٧١(أورده البغوي يف معامل الترتيل      )١(

   )١٣٨/ ص (وذكره الواحدي يف أسباب الرتول . عنه أيضاً) ٢/٢٣(وابن اجلوزي يف زاد املسري . حيان
نقله القرطيب  . أا نزلت يف الكفار الذين كانوا ال يورثون النساء والصغار ومسي آكل املال علي كل وجوه أكالً                : وقيل

  ).٣/٤٨. (بن زيداعن 
 ، والزهري ، والضحاك ، عن الشعيب وعطاء بن أيب رباح، وأيب جملز        ) ٣٢٠/ ١( يف تفسريه    بن أىب حامت  ا أورده   )٢(

  . عنهم مجيعا١/٤٦٦ًبن كثري يف تفسريه ا و .وعطاء اخلراساين ومقاتل بن حيان
   ) ٢/١٥٨( والبغوي يف تفسريه 

أته وكان هلم ذلـك يف اجلاهليـة         أن هذه اآلية نزلت يف أيب قيس بن األسلت ملا تويف أراد ابنه أن يتزوج امر                :وقيل
  ... )ال حيل لكم( فأنزل اهللا 

 كانت املرأة يف اجلاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوباً فريث نكاحها ويكون أوىل ا وبه قـال                     :وقيل
  )٢/٤٦٢(الدر ) ٢/١٥٨(املعامل ) ١/٤٦٦(بن كثري .السدي وأبو مالك

  .هـ.  أ"اهلية وكل ما كان فيه نوع من ذلكم ما كان يفعله أهل اجلفاآلية تع") ١/٤٦٦(بن كثري اقال 



 

 -١٠١-

 )وأَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ إِلَّا مـا قَـد سـلَف          ( )٢٢ (من اآلية : النساء ≈ (22)

رمي األمهات والبنات حىت ذكـر       قبل التحرمي من ذكر حت     )٢٣من اآلية : النساء(
إن اهللا كـان غفـوراً      (قبل التحرمي   ) ن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف         وأ(

 ) ١(فيما مضى قبل التحرمي ) رحيماً
… ⇑Ψ∧ΩΤ⊇ †ΘΩ∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ¬Ρ∇Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς… ⇑ΨΘ∨ Σ¬Ρ∇ΨΤΗΤΩΤ∼ΩΩΤ⊇ &γŒΗΤΩΤ⇒Ψπ∨⎣Σ∧<√≅… (25) ≈  

  )٢ (.أي فلينكح من إماء املؤمنني: قال مقاتل  -٧٣  
  
… ΣŸÿΞ≤Σÿ ϑðΣ/≅… Ω⇐ΘΨκΩ‰ΤΤΣ∼Ψ√ ⎯¬Ρ∇ς√ ⎯¬Σ|ΩÿΨŸ⎯™ΩÿΩ⎝ Ω⇑ΩΤ⇒Σ♠ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ ⎯¬Σ|Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ (26) ≈  

 كذلك كان سنة الذين من      ،من حترمي األمهات والبنات   : فقال مقاتل    -٧٤  
 .)٣(قبلكم

                                                 
وأورده السيوطي يف الـدر     . عن عكرمة أا نزلت يف أيب قيس      ) ٦٦٢/ ٣(ورده ابن جرير الطربي يف تفسريه        أ )١(

ن املنـذر    وأسباب الرتول للسيوطي وقد عزاه للفريايب وب       ).١٧٩/ص  (أسباب الرتول للواحدي    : انظر).٢/٤٦٩(املنثور  
هذا وقد كان نكاح زوجات اآلباء معروفاً عند العرب، وممن فعل ذلك أبو قـيس               .  والبيهقي ، والطرباين ،وبن أىب حامت  

وهو الذي نزلت فيه اآلية حيث تزوج أم عبيد اهللا وكانت حتت األسلت أبيه، ومنظور بن زبان الفـزاري حيـث                     
  )١/٤٦٨(بن كثري ) ٣/٨١(القرطيب : ينظر. تزوج زوجة أبيه مليكه بنت خارجة

  .من قول بن عباس، والسدي، ومقاتل بن حيان ) ١/٤٧٦( بن كثري يف تفسريه اأورده )٢(
نا هي األمة واململوكة والعرب تقول للمملوك فىت وللمملوكة فتاة وقد صح بذلك احلديث فيما رواه          فاملراد بالفتاة ه  

ال يقـولن  ( قال ث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب من حدي) ٩٩٧١ ، ٩٤٧٥رقم / ٣(اإلمام أمحد يف مسنده    
  واهللا أعلم. وال خالف يف أن هذا هو املعىن املراد من اآلية) أحدكم عبدي وأميت ولكن ليقل فتاي وفتايت

أن يكون  : أن ال جيد مهر حرة، والثاين     : أحدمها: ويف هذه اآلية دليل على أنه ال جيوز للحر نكاح األمة إال بشرطني            
وهو قول جابر وبه    ) ذلك ملن خشي العنت منكم    (ئفا على نفسه من العنت، وهو الزنا لقوله تعاىل يف آخر اآلية             خا

  .)٣/١٢٦( القرطيب ،)٢/١٩٧(انظر البغوي  .والشافعي، وإليه ذهب مالك، وعمرو بن دينار، قال طاووس
  )٤/٢٩(بن جرير اا أورده وهكذ.من قول مقاتل بن حيان) ٣/٢٥٢(بن أيب حامت يف تفسريه اأورده )٣(

  )٢/١٩٨(والبغوي يف تفسريه .وعزاه البن أيب حامت) ٢/٤٩٣(والسيوطي يف الدر املنثور 
وقد ذكرت آنفا أن من عادة العرب وسننهم ما كانوا عليه قبل نزول التحرمي من نكاح زوجات اآلباء لذلك قـال                     

 أي يوضح لكم شرائع دينكم و يهديكم سنن من قبلكم يف حترمي             )٢٦ اآلية من: النساء( )يرِيد اللَّه ليبين لَكُم     (اهللا  



 

 -١٠٢-

… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ π‹ΩŸΩ⊆Ω∅ ⎯¬Σ|Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς… (33)  ≈  

   )١ (.هم احللفاء : قال مقاتل  -٧٥  
… Ξ⁄†Ω•<√≅…Ω⎝ ⎟Ψ′ υ⎠ΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… Ξ⁄†Ω•<√≅…Ω⎝ γ Σ̂Τ⇒Σ•<√≅…  (36) ≈   

 واجلار ، بينك وبينه قرابة الذي: القرىب يعينواجلار ذي: تل قال مقا -٧٦  
  )٢ (.اجلنب الذي ليس بينك وبينه قرابة

                                                                                                                                            
أي بقاءه على   ) كذلك كان سنة الذين من قبلكم     (األمهات والبنات فإا كانت حمرمة وهو ما يفهم من قوله مقاتل            

  .التحرمي
إن ورد خبالفه وجب اتباع      مقاتل هذا إشارة إىل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه ف                ولعل يف قول  

  .األخري وهذه فائدة عنت يل مل أر أحداً من املفسرين أشار إليها واهللا أعلم
، وابن املـسيب  ، واحلسن، وجماهدو وعطاء ، بريعن سعيد بن ج    ) ١٢٥  / ٣(  تفسريه   بن أيب حامت يف   اأورده  ) ١(

وابن كـثري يف    .ومقاتل بن حيان  ، وقتادة، والسدي، والضحاك ، وعكرمة، والشعيب، وأيب صاحل وسليمان بن يسار    
  ).١/٤٩٠(تفسريه 
احملالفة واملعاهدة واإلميان مجع بني اليد والقسم ألم كانوا عند احملالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء                 : واملعاقدة

  .والتمسك بالعهد
اآلخر وكان ذلك ثابتا يف     وذلك أنه كان الرجل حيالف الرجل فيقول دمي ودمك وثأري وثأرك فأيهما مات ورثة               

  )٦من اآلية: األحزاب)(وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه(أول اإلسالم فأنزل اهللا 
  )٢/٢٠٦(البغوي )         ٤/٥٨(انظر الطربي 
ان املهاجرون يورثون األنصار دون      بني املهاجرين فاألنصار وك     رسول اهللا    عقدهااألخوة اليت   : باآليةوقيل املراد   

والَّذين عقَدت  : (بن عباس مث قال   ا نسخت قال    )٣٣من اآلية : النساء)(ولكُلٍّ جعلْنا موالي  (ذوي رمحهم فلما نزلت     
  مهيبصن موهفَآت كُمانمـذا     من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب املرياث فيو        )٣٣من اآلية : النساء)(أَيصى له و

  . القول قال بن عباس
الدر : وانظر) ٨/٢٤٨(،  )٣٣من اآلية : النساء)(ولكُلٍّ جعلْنا موالي  ( واألثر رواه البخاري يف التفسري، سورة النساء      

  ).٢/٥١١(املنثور 
، وزيد  بن عباس، وعكرمة، وجماهد، وميمون بن مهران، والضحاك       ا، عن   )١/٤٩٥(أورده ابن كثري يف تفسريه      )٢(

  ).٢/٢١١(والبغوي يف معامل الترتيل  )٢/٧٩(بن اجلوزي يف زاد املسري او. بن أسلم
اليهودي ) اجلار اجلنب (وذهب بعض املفسرين إىل أن املراد بذي القرىب اجلار املسلم أي ذي القرىب منكم باإلسالم و               

  )١/٤٩٢(بن كثري ا) ٢/٩٧(زاد املسري  . غري ذلكوقيل . أو النصراين



 

 -١٠٣-

  
… ⎯⎝ςΚ… Σ¬ΣΤ⎯♥Ω∧ΗΤΤς√ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… (43)  ≈  

  )١(اجلماع : قال مقاتل  -٧٧  
… ⌠ζΚς… Ω⇐⎝ΣŸΣ♥⎯µ⎪µðš ð♣†Πς⇒√≅… υ⎠ς∏Ω∅ :†Ω∨ 〉ψΣ™Η⎤ΤΩΤ…ƒ∫ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ −∃Ψ©Ψ∏π∝ΩΤ⊇ (54)  ≈  

 فحسدته اليهود ، وسبعني شاباًا بضعأعطى النيب : ل قال مقات -٧٨  
  )٢ (.فأنزل اهللا اآلية

                                                                                                                                            
، اليت هي يف كالم العرب اصل يف الدالله على          )جنب( كالم املفسرين يف هذا الصدد الخيرج عن أصل كلمة           :قلت

جنبا لبعده عن الصالة واعتزاله هلا فاجلنب يف هذا املوضع البعيد سواء كـان مـسلماً أو                 : البعد ومنه قيل للجنب   
  .مشركاً يهودياً أو نصرانياً

  .قرىب، اجلار القريب، واجلار اجلنب، أي البعيد اجلار ذي البقولهفيكون املراد 
، وطاووس، وجماهد، وأيب بن كعب  ، وروي عن علي  : بن عباس قال  اعن  ) ١/٥٠٣(أورده ابن كثري يف تفسريه       )١(

  .حنو ذلك، ومقاتل بن حيان، وقتادة، والشعيب، وسعيد بن جبري، وعبيد بن عمري، واحلسن
 ، والـشعيب  ، وبن عمـر   ،سواء كان جبماع أو غري مجاع وهو قول بن مسعود         املالمسة التقاء البشرتني    : وقال قوم 
  ).٢/٢٢٢(املعامل . والنخغي

واختلف يف حكم اآلية بني قائل أن جمرد اللمس ينقض الطهارة كما هو املشهور يف مذهب اإلمام الشافعي، وبـني                    
  .من يقول أن اللمس ال ينقض إال إذا كان بشهوة كما هو قول مالك وأمحد

  .االنتشار" تنتقض إال أن حيدث: " قال أبو حنيفةو
  )١/١٣(الفتاوى اهلندية ) ١/١٤٦(حاشية بن عابدين : أنظر
ولَو نزَّلْنا علَيك كتاباً في قرطَاسٍ فَلَمـسوه  (األصل يف اللمس هو االفضاء باليد واملباشرة ا كما هو يف قوله       : قلت

يهِمد٧آليةمن ا: األنعام)(بِأَي(  
) ٤/١٠٤(بن عباس رضي اهللا عنه فيما رواه بن جرير الطربي عنه            اومن شأن القرآن التكنية عما يستحيا ذكره كما قال          

وقال ناس من العرب اللمس اجلماع قـال        . ليس باجلماع : ذكروا اللمس فقال ناس عن املوايل     : عن سعيد بن جبري قال    
غلب فريق املـوايل أن املـس       : كنت من املوايل قال   : فريقني كنت قال  من أي ال  : بن عباس فقلت له ذلك فقال     افأتيت  

أن املالمسة من باب املفاعلة وهي من حيث األصل :  مث يقال.واللمس واملباشرة اجلماع ولكن اهللا يكين ما شاء مبا شاء
اللمس باليد ال ينقض    هذا مع ورود األدلة املتضافرة أن جمرد        . ال تكون إال من اثنني وهو مما يفرق بني المس وملس          

كما هي  ) ملستم(ة  أما على قراء  . فلرياجع) ١/٥٠٣(لك  بن كثري يف تفسريه األدلة على ذ      االطهارة وقد ساق اإلمام     
  . فهي أيضا كناية عن اجلماع ألن اجلماع ال حيصل إال باللمس واهللا أعلم،قراءة محزة والكسائي

 عن حممد بن    ، ينا حممد بن علي    ،قرأت على حممد بن الفضل    : لقا ) ٣/٥٢٥( أورده ابن أيب حامت يف تفسريه       ) ٢(
  . عن مقاتل) ٢/٥٦٦(والسيوطي يف الدر .  عن مقاتل به، عن بكري بن معروف،مزاحم



 

 -١٠٤-

… ⎯⎡ς√Ω⎝ †ΠςΤ⇓Κς… †ΩΤ⇒⎯‰Ωð® ⎯¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ Ξ⇐Κς… Νϖ…⎡ΣΤ∏ΣΤπΤΤ∈≅… ⎯¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… Ξ⎝ςΚ… Ν…⎡Σ–Σ≤πΤ≅… ⇑Ψ∨ ¬Ρ®Ξ≤ΗΤΩΤÿΨ  †ΘΩ∨ Σ®⎡ΣΤ∏Ω⊕ΩΤ⊇ ‚ΠςΜΞ… 

β™∼ΨΤ∏ΩΤ∈ ∃⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ (66) ≈  

ان عبد اهللا بن مسعود من القليل الذي يقتل ك: قال مقاتل  -٧٩  
  )١(.نفسه

  

… Ν…⎝ΣϒΣ ⎯¬Σ{Ω⁄<ϒΤΤΨš (71) ≈  

  )٢ (.عدتكم من السالح: قال مقاتل  -٨٠  

                                                                                                                                            
ال خالف بني املفسرين يف أن الذين وقع منهم احلسد هم اليهود فقد أخرب اهللا عنهم يف أكثر من موضع ذه                     : قلت

فمن املفسرين من جعل هذا اللفظ عاماً فأجراه على حقيقتـه يف أراده     :  الناس يف اآلية   الصفة ولكن اخلالف يف لفظ    
وقيل هم  . فقيل هم العرب، حسدم اليهود على النبوة، وذا قال قتادة         : واختلفواالناس الذين هم جمموعة األفراد      

قال أن هذا اللفظ عـام أريـد بـه    ومن املفسرين من . وذا قال الضحاك  . قريش حسدم اليهود ألن النبوة فيهم     
 حسدته اليهـود    فقيل هو النيب    . وهو ما عناه مقاتل واختلفوا    : اخلصوص وأنه ليس على حقيقته يف إرادة اجلمع       

 انظـر الـسيوطي       . على ما أواله من النعم وكثرة النساء وحنو ذلـك          حسدتهوذا قال عكرمة وقيل     . على النبوة 
 وأصـحابه يف    واألقرب كما يظهر يل وتدل عليه سياق اآلية أن حسدهم للنيب            ) ٣/٢١٦ (:  القرطيب . )٢/٥٦٦(

 أي  ٥٤من اآليـة  : النساء ) آلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً       آتينا (النبوة واإلميان لقوله بعد ذلك      
 وإما قول مقاتـل أن الـنيب       . كهم الذي أخرب اهللا عنهم     أوىل بوقوع احلسد عليهم وال سيما مع عظيم مل         فهؤالء

  . وذلك يف بداية دعوته عليه الصالة والسالمفيظهر يل أم أصحابه ) أعطي بضعا وسبعني شابا فحسدته اليهود(
عن احلـسن   ) ٣/٢٣٣: (والقرطيب يف تفسريه  . عن احلسن ومقاتل  ) ٢/٢٤٦: (أورده البغوي يف معامل الترتيل    ) ١(

  .ومقاتل
  .عن مقاتل وعزاه البن املنذر) ٢/٥٨٨(وأورده السيوطي يف الدر 

افتخر ثابت بن قيس بن مشاس ورجل من اليهود فقال          : عن السدي قال  ) ٤/١٦٣(وقد أخرجه الطربي يف تفسريه      
نفـسكم  واهللا لو كتب علينا أن اقتلـو أ       : لقتلنا أنفسنا فقال ثابت   : واهللا لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم      : اليهودي

  .لقتلنا أنفسنا فأنزل اهللا اآلية
إن من أميت لرجاالً اإلميـان أثبـت يف         :  فقال لو أمرنا لفعلنا واحلمد هللا الذي عافانا فبلغ ذلك النيب           : ويف رواية 

  .قلوم من اجلبال الرواسي
 علي، ثنا حممد بن      ثنا حممد بن   ،قال قرأت على حممد بن الفضل      ) ١٢٦  / ٣( أورده ابن أيب حامت يف تفسريه       )٢(

  .وعزاه البن املنذر) ٢/٥٩١(وأورده السيوطي يف الدر املنثور .عن مقاتل به، عن بكري بن معروف، مزاحم



 

 -١٠٥-

… Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇓≅†ΩΤ⊇ ]‹†ΩΤ‰Ρ’ Ξ⎝ςΚ… Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇓≅… †_Τ⊕∼Ψ∧Ω– (71) ≈  

فانفروا ثبات  يعين سرايا متفرقني ، أو انفروا مجيعاً ، : قال مقاتل  -٨١  
   )١ (.كم يعين كل

  
… ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ ⇑Ω∧ς√ ΘΩ⇑ΩΤΛ⎤ΠΨ≠ΩΤ‰Σ∼Πς√ (72) ≈  

  )٢(ليتخلفن عن اجلهاد : قال مقاتل  -٨٢  

                                                                                                                                            
أخذ احلذر من العدو يستلزم ما هو أعم من ذلك من التأهب هلم بإعـداد               وال خالف يف إرادة املعىن إال أن األمر ب        

  .واهللا أعلم.  تعاىل وتكثري العدد بالنفري يف سبيل اهللا،األسلحة
وكذا روي عـن    : ، من قول ابن عباس من رواية علي بن أيب طلحة، قال           )١/٥٢٥(أورده ابن كثري يف تفسريه      )١(

  .وعطاء اخلراساين، ومقاتل بن حيان، وخصيف اجلزري، وعكرمة، والسدي، وقتاده، والضحاك، جماهد
  .باسمن قول ابن ع) ٢/١٧٩(بن اجلوزي يف زاد املسري اوذكره 
 أيب سلمي   بنفانفروا إىل عدوكم مجاعة بعد مجاعة ومن الثبه قول زهري           : العصبه واملراد " والثبه  " مجع ثبه، : والثبات

  )٧٢/ص(يف ديوانه 
  وقد اغدوا على ثبه كرام        نشاوى واجدين ملا نشاء

ثُبني(جمع الثبه على وقد ت (  
و " ثبـا   " " اللسان  " و  ) ٤/١٦٩(والطربي  ) ١/١٣٢" (قرآن  جماز ال "و  ) ٢٧٠ص،(خمتار الشعر اجلاهلي    : انظر

أي كلكم  ) أو انفروا مجيعاً    (اجلماعات أو السرايا املتفرقني تعني أن يكون املراد بقوله          : وإذا كان املراد بالثبه   " نشا  "
  .وهذا ما عليه اجلميع، وال يعلم يف هذا خالف

عن ) ٢/٢٩٥: (وأورده السيوطي يف الدر   .ن قول مقاتل بن حيان    م ) ٣/٥٢٥: (بن أيب حامت يف تفسريه    اأورده  ) ٢(
وهو فيما بلغنا عبد اهللا بن أيب بن سـلول، رأس املنـافقني    : مقاتل بن حيان، وغزاه البن املنذر، وبن أيب حامت وزاد        

  )١/٥٢٥ (ابن كثري: ينظر. وكذا قال جماهد وغريه أا نزلت يف املنافقني). ١/٤٨٧: (والشوكاين يف فتح القدير
أعتم، إذا أبطأ، أي تثاقل وختلف عن اجلهاد، وهـو مـا            : أبطأ، كعتم مبعىن  : والتبطئة، واإلبطاء التأخر، وبطأ مبعىن    

 من   فهو ٧٢: النساء )فَإِنْ أَصابتكُم مصيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَيَّ إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً            (عقب عليه سبحانه بقوله       
أخرته، كما كان عبد اهللا بن أيب بن سـلول يفعـل،            : بطأت فالنا، أي  :  وجيوز أن يتعدى، تقول    .هذا الوجه الزم  

 كال املعينني مـراد يف      يكونوعلى ذلك   . يتأخر عن اجلهاد ويثبط الناس عن اخلروج فيه وهذا مروى عن بن جريح            
   ) ٥٢٥ / ١: ( ، بن كثري)٣/٢٣٨: (القرطيب) ١/٢٦٠: (اللغةمعجم مقاييس : ينظر.اآلية

  ).١/٥٢٥: (ابن كثري) ١/٥٣٢: (الكشاف



 

 -١٠٦-

… ‚ΩΩ⎝ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ ⇐ΜΞ… Ω⇐†ς® ⎯¬Ρ∇ΨŠ ⎟⊥′Κς… ⇑ΨΘ∨ ∴≤ΤΤς≠ΘΩ∨ ⎯⎝ςΚ… ¬Σ⇒Ρ® υϖ⎠Ω∂⌠≤ΘΩ∨ ⇐Κς… ϖΝ…⎡Σ⊕Ω∝ΩΤ 

∃⎯¬Ρ∇ΩΩ™Ψ∏⎯♠ςΚ… Ν…⎝ΣϒΣΩ⎝ %⎯¬〉{Ω⁄πϒΤΤΨš (102) ≈  

 وأمرهم أن يأخذوا    ،رخص يف وضع السالح عند ذلك     : قال مقاتل    -٨٣  
  .)١(حذرهم

  
… ‚ΠςΜΞ… ⌠⇑Ω∨ Ω≤Ω∨Κς… ]◊ΩΤ∈ΩŸΩ±ΨŠ ⎯⎝ςΚ… ]∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∨ ⎯⎝ςΚ… Ψ>˜ΗΤς∏⎯″ΜΞ… Ω⇐⎯κΤΩŠ &Ξ♣†Πς⇒√≅… (114)  ≈  

   )٢(.املعروف القرض : قال مقاتل  -٨٤  

                                                 
عن مقاتـل   ) ٢/٦٦٦(والسيوطي يف الدر املنثور     .  عن مقاتل  )  ٥٦٥ /٣( بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  )  ١(

زاد . رخص هلم يف وضع األسلحة لثقلها عليهم يف هاتني احلـالتني          : قال ابن عباس  .وعزاه البن املنذر وبن أيب حامت     
وقد عرب اهللا تعاىل عن احلذر باألخذ مما يوجب التحرز والتيقظ كأنه جعل احلذر آله يستعملها                ). ١٨٧ / ٢(املسري  

الغازي لذا مجع بينه وبني األسلحة يف األخذ وجعلها مأخوذين وهذا مما يدل على تأكيد التأهب واحلذر من العـدو      
أن اآلية نزلت يف الغورث الـيت       : وقد قيل . ال عن تفريط يف حذر    يف كل األحوال فإن اجليش ما جاءه مصاب قط إ         

 / ٢( البغوي   )  ٣١٩ / ٣( القرطيب  : انظر. نزلت يف عبدالرمحن بن عوف وكان جرحيـاً      :،وقيلأراد قتله النيب    
٢٨١ .(   

عـن  ) ٣/٣٢٧( تفسريه  وأورده القرطيب يف.عن مقاتل وعزاه البن املنذر) ٢/٦٧٩(أورده السيوطي يف الدر املنثور )  ٢(
املراد باملعروف أعمال الرب واخلري فهو لفظ يعم كل ما أمر اهللا            :  وقيل). ١/٥٦٤(والزخمشري يف الكشاف    . مقاتل

غري أن ما ذهب إليه مقاتل من التأويل ليس ببعيد فقـد            .  به أو ندب إليه، من أعمال الرب واخلري وهذا القول اصح          
الشواهد من لغة العرب على أن املعروف يطلق ويراد به القرض والصدقة            ) ٣/٣٣٧(ذكر اإلمام القرطيب يف تفسريه      

  : كقول الرياشي
 يد املعروف غـنم حيـث كانـت       

 

ــكور    ــور أو ش ــها كف حتمل
 

ففي شـكر الـشكور هلـا جـزاء         
 

وعنــد اهللا مــا كفــر الكفــور  
 

عروف يطلق ويراد به القرض مل يعد       لكنه يشكل على ما ذكره مقاتل عطف املعروف على الصدقة وإذا كان لفظ امل             
هناك فرقاً بينه وبني الصدقة ألنه نوع منها واألصل يف العطف اقتضاؤه املغايرة، وقد رأيت الزخمشري يف الكـشاف                   

وجيوز أن يراد بالصدقة الواجب، وباملعروف ما يتصدق به علـى سـبيل             : ، أجاب عن هذا حيث قال     )١/٥٦٤(
  .هـ.التطوع ا



 

 -١٠٧-

  
… ⇑Ω∨Ω⎝ ⎯™Ω⊕πΤ⊃Ωÿ ð∠Ψ√.ς′ (114)  ≈  

  .)١( أو أصلح بني الناس ، أو أقرض،تصدق: ل مقاتل قا -٨٥  
  
… ΘΩ⇐ΩϒΨΠςΤΚς‚Ω ⌠⇑Ψ∨ ð∉Ψ †φΤΤΤ‰Ψ∅ †_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓ †_∂⎝Σ≤πΤ⊃ΘΩ∨ (118)  ≈  

 من كل ألف تسعمائة وتـسعة       :قال هذا إبليس يقول   : قال مقاتل    -٨٦  
  . )٢(وتسعون يف النار وواحد يف اجلنة 

                                                 
  . عن مقاتل وعزاه البن أيب حامت) ٢/٦٨٥(وطي يف الدر املنثور أورده السي)  (١

عن مقاتل وعزاه   ) ٢/٦٨٨(وأورده السيوطي يف الدر املنثور      . عن مقاتل ) ٢/٢٠٤(ابن اجلوزي يف زاد املسري      ) ٢(
والبغـوي يف معـامل الترتيـل       . عن مقاتل بن حيـان    ) ١/٥١٨(وذكره الشوكاين يف فتح القدير      .  البن أيب حامت  

النصيب املفروض أي املقدر واملعلـوم      : قلت. عن قتادة ) ١/٥٥٧(وأورده بلفظه ابن كثري يف تفسريه       ). ٢/٢٨٨(
وقد فسره مقاتل بذلك أن كل ألف واحد هللا والباقي للشيطان، وقد قوي هذا القول اإلمام القـرطيب يف تفـسريه                     

قال وما بعث النـار ؟      ) ابعث بعث النار    ( قيامة  وهذا صحيح معىن يعضده قوله تعاىل آلدم يوم ال        : قائالً) ٣/٣٣١(
فيكون ذلك من مجلة مـا      . هـ.وبعث النار هو نصيب الشيطان ا     ) من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني       : فيقول

وقع ملقاتل من تفسري القرآن بالسنة كما هو ظاهر، ويشهد لذلك أن اهللا تعاىل بني يف كتابه أن نصيب إبليس هـو                      
ـ    ولَأُغْوِينَّهم أَجمعني  ( : وقال )١٠٣:يوسف) (وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصت بِمؤمنِني     (ىل  األكثربقوله تعا  بإِلَّا ع كاد

 نيلَصخالْم مهن( :أما من جهة الكيفية فقد بني ذلك بقولـه        . هذا من جهة العدد   . ٤٠-٣٩ :احلجر) م  مـلَّنَّهلَأُضو
كمـا بـني    . )١١من اآليـة  : النساء)(اآلية...هم ولَآمرنَّهم فَلَيبتكُنَّ آذَانَ الْأَنعامِ ولَآمرنَّهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه        ولَأُمنينَّ

أـم  : طاعتهم إياه يف أشياء منها    : أما ما حكاه بعض املفسرين من املراد      . سبحانه ذلك أيضاً يف آيات أخرى كثرية      
ليعرفه العمار، وهم عمار البيوت     : وا يضربون للمولود مسماراً عند والدته، ودورام به يف يوم أسبوعه يقولون           كان

 أنه جيوز أن يـدخل ذلـك يف عمـوم قولـه     غري.فهذا القول ال شاهد عليه من حجة حيجب التسليم هلا .من اجلن 
) ملَّنَّهلَأُضو.(  



 

 -١٠٨-

… Ξ⇐ΜΞ…Ω⎝ δ〈Κς…Ω≤⎯∨≅… πŒΩΤ⊇†Ω ?⇑Ψ∨ †Ω™Ψ∏⎯⊕ΩŠ …Ζƒ⎡Σ↑ΣΤ⇓ ⎯⎝ςΚ… †Τ_∂…Ω≤⎯∅ΞΜ… ð„ΤΩΤ⊇ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– :†Ω∧Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⇐Κς… †Ω™Ψ∏π±Σÿ 

†Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ (128)  ≈  

 فيتـزوج عليهـا     ،هو الرجل تكون حتته املرأة الكبرية     : قال مقاتل    -٨٧  
الشابة فيقول للكبرية أعطيك من مايل على أن أقسم هلذه الشابة أكثر مما أقـسم               

 فترضى األخرى وأن أبت أن ال ترضي فعليـه أن يعـدل             ،النهارلك من الليل و   
   )١(بينهما يف القسم

… †Ω∑⎝Σ⁄ΩϒΩΩΤ⊇ &Ψ◊ΩΤ⊆Πς∏Ω⊕Σ∧<√≅†ð® (129)  ≈  

  .)٢( وال مطلقة،معناه ال ذات زوج: قال مقاتل  -٨٨  

                                                 
من قول ) ٢/٢٩٥( والبغوي يف معامل الترتيل  . من قول مقاتل بن حيان ) ٣/٣٤٥( يف تفسريه    أورده القرطيب    )١(

): ( املوطـأ   ( وامسها خويله واصلة يف     : وزاد قال مقاتل  ) ٢/٢١٧: ( بن اجلوزي يف زاد املسري    او .مقاتل أيضاً 
٢/٥٤٨ ( .  
يع تزوجها وهي شـابه     وزوجها سعد بن الرب   ، خوله بنت حممدبن مسلمه   : أن اسم املرأة عمره، وقيل    : وقد قيل   

فلما عالها الكرب تزوج عليها امرأة شابة وآثرها عليها فشكت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرتلت هذه                   
أحكـام القـرآن للـشافعي      ).  ٩/٢٧٥: ( الطربي).   ١٧٨/ ص  : ( أسباب الرتول للواحدي  : نظرا. اآلية

)١/٢٠٥ (  
ه أو   تكون عند الرجل فال يشتكي فيها، ويريد فراقها، ولعلها تكون له حمب            املشهور أن هذه اآليةنزلت يف املرأة     : قلت

         : وقـد رواه البخـاري     . ال تطلقين وامسكين وأنت يف حل من شـأين        : ول له قتيكون هلا ولد فتكره فراقه ف     
) ٤/٩٤: ( واحلديث له شاهد يف سنن الترمذي      .عن عائشة رضي اهللا عنها    ) ٤/٢٣١٦: ( ، ومسلم )٨/١٩٩( 

  .بن عباس رضي اهللا عنهامن حديث ) ٣/٢٩٧: ( والبيهقي

، من قول ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبري، واحلسن، والـضحاك،            )١/٥٦٥(أورده ابن كثري يف تفسريه       )٢(
  . ال ذات زوج وال مطلقة: والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان، قالوا معناه

القـرطيب  )  ٢/٧١٣(والـدر املنثـور     ) ٢/٢٢٠(انظر زاد املسري    . به قال قتادة  كاملسجونة و ) كاملعلقة  : ( وقيل
مل، وقول  عليه احن وهذا تشبيه بالشيء املعلق من شيء ألنه ال على األرض استقر وال على ما علق                ). ٣/٣٤٨(

ة هي الـيت ال إىل  كاملسجونة ال تعارض بينه وبني ما ذهب إليه مجهرة املفسرين ألنه إذا كان املراد باملعلق             : قتادة
هذا وال إىل هذا ال أمياً وال ذات بعل فهي يف حكم املسجونة ألا ليست مبخالة ونفسها فتبقى أمياً، وليـست                     

   .من هذا الوجه) معلقة (متهيئة كهيئة املرأة من زوجها فهي 



 

 -١٠٩-

  املائدةسورة 

… ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ∧Ψ♥πΤ⊆ΩΤ⌠♥ΩΤ &ΨψΗΤςπ√ƒςΚ‚⎮≅†ΨΤŠ (4) ≈  

  .)١( قداح كانوا يستقسمون ا يف األمور:م األزال:قال مقاتل -٨٩  

… Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… ð♦ΜΞ⎤ΩΤÿ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ⇒ÿΨ  (4) ≈  

  .)٢( يعين يئسوا أن يرجعوا إىل دينهم:قال مقاتل -٩٠  

                                                 
 النخعي، واحلـسن    عن ابن عباس، قال وكذا روي عن جماهد، وإبراهيم        ) ٢/١٢٠(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

 أي حرم عليكم أيها املؤمنون االستقسام بـاألزالم،         )اآلية...وأَنْ تستقِْسموا بِالْأَزالمِ  : (البصري، والضحاك، مث قال   
وأحدها زمل، وقد تفتح الزاي، وقد كانت العرب يف جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثالثة، علـى                   

ال تفعل، والثالث ليس عليه شيء، فإذا طلع سهم األمر فعله، أو النهي تركه،              : آلخرأفعل، وعلى ا  : أحدها مكتوب 
هي قـداح امليـسر كـان       ) أقداح كانوا يستقسمون ا     : ( وقول مقاتل . انتهى بتصرف . وإن طلع الفارغ أعاد   

. واحدها زلَم وزمل  : اجلاهليون يستقسمون ا الرزق وما يريدون واملراد باالستقسام طلب القسم والنصيب واألزالم           
وقد أمر اهللا املؤمنني إذا تـرددوا يف        ) ٢/١٢: (قال ابن كثري  . وما بعدها ) ٤٤/ص(امليسر والقداح البن قتيبة     : انظر

  هـ . أ.أمورهم أن يستخريوه بأن يعبدوه، مث يسألوه اخلري يف األمر الذي يريدونه
أو تطري طرية ترده عن سفره مل ينظـر إىل          و استقسم   من تكهن أ  ( وقد ورد يف النهي عن االستقسام حديث        : قلت

جممـع  : وهو ال يثبت يف سنده حممد بن احلسن بن أيب يزيد كذاب أنظـر             ). الدرجات العلى من اجلنة يوم القيامة     
غريب من حديث الثوري عن عبدامللك      : وقال) ٥/١٧٤: (واحلديث أخرجه أبو نعيم يف احللية     ). ١/١٢٨(الزوائد  

  . واهللا أعلم) ذلكم فسق(ويكفي اإلشارة بكونه فسقاً يف قوله . هـ. أ. بن احلسنتفرد به حممد 
  .من قول ابن عباس، وعطاء بن أيب رباح، والسدي، ومقاتل بن حيان) ٢/١٣(أورده ابن كثري يف تفسريه ) ٢(

ني إىل دينهم فلما    وذلك أن الكفار كانوا يطمعون يف عودة املسلم       : قال) ٣/١٢(وذكره البغوي يف معامل التنـزيل      
  ).٤/٤١٨(واعتمده الطربي يف تفسريه ومل يذكر غريه ). ٣/٢٩(قوي اإلسالم يئسوا وذكره القرطيب 

يرد احلديث الثابت يف الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر أن رسول اهللا             : وعلى هذا املعىن  ) ٢/١٣(قال ابن كثري    
 هـ.أ). ة العرب ولكن بالتحريش بينهمإن الشيطان قد يئس أن يعبده املصلون يف جزير( قال.  

وعلى ذلك فاملراد أن الكفار يئسوا من دين املسلمني أن يغلبوه أو يبطلوه حىت يعود املـسلمون إىل مـا                  : قلت
 Πς Ω⎝ χ⁄κΨ‘Ω{ ⌠⇑ΘΨ∨ Ξ™ΤΤ⎯∑ςΚ… γˆΗΤΤΩγ∇<√≅… ⌠⎡Τς√ ¬Ρ∇Ω⇓⎝ΠΡ Σ≤ΩΤÿ ?⇑ΨΘ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ … :كانوا عليه من الشرك وهذا التأويل يشهد له قوله تعاىل         

⌠¬Ρ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ… …[⁄†Πς⊃Ρ® ≈ وقولـه ). ١٠٩ (من اآلية :  البقرة :… ⇑ς√Ω⎝ υ⎠Ω∂⌠≤ΤΩ ð∠⇒Ω∅ Σ ⎡Σ™Ω∼<√≅… ‚ΩΩ⎝ ⎫Ω≤ΗΤΩ±Πς⇒√≅… υ⎠ΠςΩšυ Ω⊗ΤΨ‰ΠςΩΤ 

⌠%¬Σ™ΩΤΠς∏Ψ∨ ≈ وسبب هذا اليأس وعد اهللا تعاىل للمؤمنني بنصر احلق وإظهار اإلسالم على             )١٢٠ (من اآلية :  البقرة 
  ).٢/١٥: ( فتح القدير)   ٦٠٥ / ١: (الكشاف: انظر. يع األديان ولو كره املشركونمج



 

 -١١٠-

… Σ⋅†Ω⊕ς≡Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⎝ΡΚ… ð Η̂ΤΩΨ∇<√≅… Θβ™Ψš ⎯ψΡ∇Πς√ (5) ≈  

  .)١( يعين ذبائحهم:قال مقاتل -٩١
  

… ‚ΩΩ⎝ ϖ⎟ΨϒΨΠςΤΣ∨ %ξ⇐…ΩŸπΤςΚ…  (5) ≈  

  )٢( . يعين أخالء:قال مقاتل -٩٢

                                                 
، من قول ابن عباس، وأيب أمامه، وجماهد، وسعيد بن جـبري، وعكرمـه،              )٢/٢٠(أورده ابن كثري يف تفسريه      ) ١(

: اؤهم، مث قال  وعطاء، واحلسن، ومكحول، وإبراهيم النخعي، والسدي، ومقاتل بن حيان، والضحاك، وزاد، ونس           
  .وهذا أمر جممع عليه بني العلماء أن ذبائحهم حالل للمسلمني

وكذا روى عن أيب هريرة، وجماهد، والـشعيب،        : من قول بن عباس قال    ) ١/٤٧٦(بن كثري يف تفسريه     اأورده   )٢(
  . والضحاك، وعطاء اخلراساين، وحيىي بن أيب كثري، ومقاتل بن حيان، والسدى قالوا أخالء

ذات اخلليل الواحد املقره به ى اهللا عن ذلك يعـين           ) اخدان: (الصديق وقال الضحاك  : بصريحلسن ال وقال ا 
  ). ٣/١٩( البغوي ) ١/٤٧٦(بن كثري : انظر.  تزوجيها ما دامت كذلك

ملصاحبه واخلدن الصاحب يقـال     نرى أا تدل على ا    :عند النظر إىل أصل هذه املادة اخلاء والدال والنون        : قلت
  ). ٢/١٦٣(معجم مقايس اللغة : انظر.  الرجل خمادنه وخدن اجلارية حمدثهاخادنت

 Σ∫:ϑð„ΨςΚΚς‚⎮≅… Ψ>ϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡ΩΤÿ ⎯ψΣ™〉∝⎯⊕ΩΤŠ …وعلى هذا فاملعىن واحد فاخللة تطلق ويراد ا الصديق والصاحب كما قال تعاىل              

∴×⎯⊕Ω‰Ψ√ Θδ⎝ΣŸΩ∅  ≈   ٦٧( الزخرف (  وقال… ⎠Ψ⇒ΩΤ⎯Τ∼ς√ ⎯ψς√ πϒΨΠςΤςΚ… †[Τ⇓ð„ΣΤ⊇ ⎯„∼Ψ∏Ω ≈   الفرقان  )فاملراد باخلـدن هنـا     ) ٢٨

 . واهللا أعلم.. اخلليل والصديق تتخذه املرأة يقيمان على معصية اهللا تعاىل



 

 -١١١-

… ⇑Ω∨Ω⎝ ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ⎮≅†ΨΤŠ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ς÷Ψ‰Ωš ΙΣ©Ρ∏Ω∧Ω∅ (5) ≈  

 ،صن املسلمون من نساء أهل الكتـاب      نزلت فيما أح  : قال مقاتل  -٩٣  
لنـاس  يقول ليس إحصان املسلمني إياهن بالذي خيرجهن من الكفـر وهـي ل            

   .)١(عامة
  
… Ν…⎝Σ≤Σ{<′≅…Ω⎝ Ω◊Ω∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ Σ©Ω⊆ΗΤΩΤ‘∼Ψ∨Ω⎝ ⎟ΨϒΠς√≅… ¬Ρ∇ΩΤ⊆ς’…Ω⎝ ,−Ψ©ΨΤŠ (7) ≈  

 هو تذكري مبا أخذ تعاىل من العهد على ذرية آدم حني :قال مقاتل -٩٤  
  .)٢()ألست بربكم( وأشهدهم على أنفسهم ،استخرجهم من صلبه

                                                 
) ٢/٢٩٧(عن مقاتل بن حيان،  وأورده بن اجلوزي يف زاد املـسري             ) ٣/١٩(أورده البغوي يف معامل التنـزيل       )١(

عن قتادة وعزاه إىل عبد بن محيد والطـربي        ) ٣/٢٦(ه السيوطي يف الدر     من قول مقاتل بن حيان، وذكر مبعنا      
أن اهللا تعاىل ملا رخص يف نكاح الكتابيات        : "بن عباس اوقال  . عن قتادة أيضاً وهو مبعناه    ) ٤/٤٤٨(يف تفسريه   

ل منا الكتابية   كيف يتزوج الرج  : علينا مل يبح للمؤمنني تزوجينا وقال املسلمون      من  قلن بينهن لوال أن اهللا تعاىل       
( والقـرطيب   ) ٢/٢٩٧(انظر زاد املـسري      ) هومن يكفر باإلميان فقد حبط عمل     ( وليست على ديننا فقال اهللا      

٣/٤٦.(  

، من قول جماهد، ومقاتل بن حيان، والبغــوي يف معـامل التنــزيل             )٢/٣١(ذكره ابن كثري يف تفسريه        )٢(
عن ابن عباس، وجماهد، وابن زيد، وأورده القرطيب        ) ٢/٣٠٦(عن مقاتل وابن اجلوزي يف زاد املسري        ) ٣/٢٦(

عن جماهد، هذا التفسري من مقاتل من مجله ما فسر به القرآن بالقرآن الذي هو أجل أنواع                 ) ٣/٦٩( يف تفسريه 
ن ظُهـورِهم   وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم م      (التفسري لكتاب اهللا ويشري مقاتل إىل اآلية يف سورة األعراف قوله            

   فُِسهِملَى أَنع مهدهأَشو مهيَّتإال أن أكثر املفسرين يرون أن املراد باآلية البيعـة         . )١٧٢:ألعرافا() اآلية.. .ذُر
 عليها على السمع والطاعة فيما احبوا وكرهوا، وقد اختاره ابن جريـر شـيخ               اليت كانوا قد بايعوا النيب      

ابـن  ) ٤/٤٨٠(الطـربي   .  كثري ومال إليه القرطيب، وعزاه البغوي إىل أكثر املفسرين         املفسرين واستظهره ابن  
ومن أقوى األدلة اليت ذكرها بن كثري رمحه اهللا قول اهللا           ). ٣/٢٦(، البغوي   )٣/٦٩(، القرطيب   )٢/٣١(كثري  
)  بِربكُم وقَد أَخذَ ميثَـاقَكُم إِنْ كُنـتم مـؤمنِني          وما لَكُم ال تؤمنونَ بِاللَّه والرَّسولُ يدعوكُم لتؤمنوا       (تعاىل  

 ومتابعته ومؤازرته واهللا    ففي آيه املائدة تذكار مبا أخذ عليهم من العهد وامليثاق يف مبايعة النيب              . )٨:احلديد(
  .أعلم



 

 -١١٢-

… ⎯⎝ςΚ… Ν…π⎡ΤΩ⊃⇒ΣΤÿ φ⇔Ψ∨ &Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… (33)  ≈  

  .)١( ينفى وال خيرج من أرض اإلسالم:قال مقاتل -٩٥  
  

… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω∉⎝Σ∫:†φΤΤΤ– ¬Ρ∇⎯š≅†ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™ΩΤ⇒Τ⎯∼ΩΤŠ (42) ≈ 

 ، وكانت النضري اشرف من قريظة،كانت قريظة والنضري: قال -٩٦  
ريي رجال من  وإذا قتل النض،قتل بهفكان إذا قتل القريظي رجال من النضري 

ري رجال ما بعث رسول اهللا قتل رجل من النض فل، ودي مبائة وسق من مترقريظة
  .)٢( فقالوا بيننا وبينكم رسول اهللا فرتلت اآلية،من قريظة فقالوا ادفعوه إليه

                                                 
  .والزهري، ومقاتل بن حيانعن سعيد بن جبري، وأيب الشعثاء، واحلسن، ) ٢/٥٢(أورده ابن كثري يف تفسريه ) ١(

  ). ٢/٣٤٦(وابن اجلوزي يف زاد املسري ) ٣/١٠٥(والقرطيب يف تفسريه ) ٣/٥٠(والبغوي يف معامل التنـزيل 
وظاهر هذه اآلية هو النفي من مجيع األرض، وهو غري مراد قطعاً وإذا كان كذلك فالبد أن يتطرق إليه التخصيص                    

املراد :  مجيع األرض إىل السماء لذا فقد اختلف املفسرون يف صفة هذا النفي فقيل             إذ من املعلوم أنه ال يراد نفيهم من       
  . بالنفي هنا إبعادهم من بالد اإلسالم إىل دار احلرب وذا قال انس بن مالك، واحلسن وقتادة

يـضطر إىل   أن  حملارب أما املسلم فال ينبغي      غري أنه يشكل على هذا القول أن هذا احلكم إمنا يكون يف حق املشرك ا              
  .ذلك
وهذا ضعيف أيضاً ألن اهللا تعاىل جعل جـزاء         . أن يطلبوا لتقام عليهم احلدود فيبعدوا قاله ابن عباس، وجماهد         : وقيل

أن ) بالنفي(احملارب القتل أو الصلب أو القطع وهذا بعد القدرة عليه ال يف حال امتناعه فال وجه ألن يقال أن املراد                     
املراد بالنفي احلبس ألنه نفي من سعة الدنيا إىل ضيق السجن فصار املسجون كأنـه  : وقيل. يطلبوا حىت يقدر عليهم 

 …ςΚ⎝⎯ …وهذا بعيد أيضاً ألن اهللا قـال        .  منفي من األرض إال من موضع استقراره وذا قال اإلمام أبو حنيفة وأصحابه            

Ν…π⎡ΤΩ⊃⇒ΣΤÿ φ⇔Ψ∨ &Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ≈...وقيـل . هو الطرد واإلبعاد  :  نفياً ألن األصل يف النفي     وحبسه يف نفس البلد ال يكون      اآلية :

النفي إخراجهم من مدينتهم إىل أخرى أي على تأويل البلد أي ينفوا من بلد إىل بلد وذا قال مالك ويظهر يل أن                      
 وهذا هو األصح أنه ينفى من بلد إىل بلـد غـريه           ) ينفى وال خيرج من أرض اإلسالم     (هذا هو ما عناه مقاتل بقوله       

وحيبس يف البلد الذي نفي إليه لكون ذلك هو األليق يف معناه النفي حىت يتوب وقد اختاره ابن كـثري يف تفـسريه                       
  ). ٢/٩٠(واألمني يف األضواء ) ٤/٥٥٨(والطربي يف ) ٢/٥٢(

  ).٣/٥٠(والبغوي ) ٣/١٠٥(والقرطيب ) ٢/٣٤٦(زاد املسري : انظر
  .بن عباس وقتادة ومقاتل بن حيانعن ا) ٢/٦٢(أورده ابن كثري يف تفسريه )  ٢(

وابن اجلوزي يف زاد    ) ٣/١٣٤(والقرطيب يف تفسريه    ) ٣/٧٨(، والسيوطي يف الدر     )٦/٢٤٣(ذكره الطربي   : واألثر
  ). ٣/٥٧(والبغوي يف املعامل ) ٢/٣٦٠(امليسر 



 

 -١١٣-

… ⌠⇑Ψ∨ Ψ÷Ω♠⎯⎝ςΚ… †Ω∨ Ω⇐⎡Σ∧Ψ⊕π≠ΣΤ ⌠¬Ρ∇∼Ψ∏⎯∑ςΚ… (89)  ≈  

 يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع مـن بـر أو             :قال مقاتل  -٩٧  
  .)١(متر

                                                                                                                                            
) ٢/٣٦٠(، زاد املسري    أن اآلية نزلت يف اليهوديني اللذين زنيا وبه قال احلسن، وجماهد، والسدي           ) ٦٢ / ٢: (وقيل

  ).٢/٦٢(ابن كثري 
  .وقد يكون اجتمع هذان السببان يف وقت واحد فرتلت هذه اآليات يف ذلك كله واهللا أعلم: قال ابن كثري

األظهر أا نزلت يف الرجلني يف قريظة والنضري قتل أحدمها اآلخر وهو الذي عليه أكثر املفـسرين ويؤيـده                   : قلت
، إىل آخرها وهذا     )اآلية... وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعين       (بعد ذلك   السياق حيث قال سبحانه     

وأَن احكُم بينهم بِمـا     (وقد أدعى بعض املفسرين أن اآلية منسوخة بقوله         . يقوي أن سبب الرتول قضية القصاص     
 يعد هناك ختييـر يف احلكم بينهم أو اإلعراض عنهم وقد ذهب إىل ذلك أبو جعفر النحاس يف                   فلم )اآليةُ...أَنزلَ اللَّه 

  .وهو الصحيح من قول الشافعي: مث قال ) ١٢٩ص ( الناسخ واملنسوخ 
والصواب أن اآلية حمكمة وقد أفىت ذا القول عطاء بن أيب رباح ومالك بن أنس كما ذكر ذلك عنهما النحاس يف                     

) ١٠/٣٣٠(وإليه وذهب قتادة كما يف الطـربي،        ) ٦/١٨٤(والقرطيب يف األحكام    ) ١٢٩ص  (نسوخ،  الناسخ وامل 
واختاره الطربي وابن اجلـوزي يف زاد       ) ٨٣(وسعيد بن جبري كما ذكر ذلك ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن الورقة             

والثانية بينت كيفيـة احلكـم إذا       خريت بني احلكم وتركه     : لعدم التنايف بني اآليتني ألن إحدامها     ) ٣/٣٦٢(املسري  
  .كان

، من قول عمر، وعلي، وعائشة، وجماهد، والشعيب، وسعيد بن جـبري،            )٢/٩٠(أورده ابن كثري يف تفسريه       ) ١(
. وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، وأيب مالك والضحاك، واحلكم، ومكحول، وأيب قالبه، ومقاتل بن حيـان               

وروي عن عمر، وعلي، وعائشة، وأورده البغوي يف تفـسريه          : قال) ٢/٤١٣(سري  وأورده ابن اجلوزي يف زاد امل     
  .عنهم) ٣/٩١(

لكل مسكني مد بر أو نصف صاع من متر أو شعري،           : وقيل. لكل مسكني مد بر، وبه قال مالك والشافعي       : وقيل
مجهور الفقهـاء وأنـه       اليه موافقة ملا ذهب  ) يطعم كل واحد من العشرة    (ويف قول مقاتل    ). ٤١٣/ ٢(زاد املسري   

) ٣/٢٠٦(القـرطيب   ) ٢٠/٤١٣(انظر زاد املسري    . يلزمه أن يطعم عشرة مساكني وبه قال مالك والشافعي وامحد         
  .وخالف اإلمام أبو حنيفة حيث جوز صرف مدين ملسكني واحد

ـ   )عشرة مساكني (وهو بعيد ألنه يلزم من ذلك إطعام أقل من العدد املنصوص عليه وهو              : قلت ال اهللا  ، كما ق
تعاىل فيكون هذا القول عائداً على هذا اللفظ بالنقض ومن املقرر أن كل قول يعود على الـنص باإللغـاء أو                     

  .النقض فإنه يكون الغياً ال اعتبار له
وقد ذكر األصوليون قول أيب حنيفة هذا مثاالً للتأويل البعيد املخالف ملا يقتضيه النص كما أشـار إىل ذلـك                    

  : بقوله) ٩٥/ص(صاحب املراقي 
ــد   ــىن امل ــسكني مبع ــل م  فجع

  

   ــد ــات البعـ ــح مسـ ــه الئـ  عليـ
  

  



 

 -١١٤-

… Σ¬Σ|ΠςΤ⇓Ω⎡ΣΤ∏⎯‰Ω∼Τς√ ϑðΣ/≅… ξ∫π⎠Ω↑ΨΤŠ Ω⇑ΨΘ∨ ΨŸ⎯∼ϑð±√≅… ,ΙΣ©ΣΤ√†Ω⇒ΩΤ ⌠¬Ρ∇ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… ⌠¬Ρ∇Σš†Ω∨Ξ⁄Ω⎝ (94)  ≈  

 فكانت الوحش ، أنزلت هذه اآلية يف عمرة احلديبية:قال مقاتل -٩٨  
 ومل يرو مثله قط فيما خال فنهاهم اهللا عن ،والطري والصيد تغشاهم يف رحاهلم

  .)١(مونقتله وهم حمر
  
… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ‚Ω ¬Σ{ΘΣ≤〉∝ΩΤÿ ⇑ΘΩ∨ ΘΩ™ΤΩ∂ …ς′ΞΜ… &⎯ψΤΣ⎯ΤÿΩŸΩΤ⎯∑≅… (105) ≈  

 ويته عنه ، إذا ما العبد أطاعين فيما أمرته به من احلالل:قال مقاتل -٩٩  
  .)٢(رته به فال يضره من ضل بعده إذا عمل مبا أم،من احلرام

                                                                                                                                            
واحلقيقة أن ما يذكره الفقهاء من نوع الطعام الذي يعطي للفقراء فيما يتعلق بالكفارات ليس إال أمثلة ملا يكفر                   

ال ما جـاء يف     به من الطعام، الن اآلية وردت مطلقه، وتقييدها بنوع أو نوعني من الطعام، ال يدل عليه دليل إ                 
بعض الكفارات كفديه األذى لكون الدليل قد نص عليه أو تكون هي أيضاً من قبيل ما ذكر على سبيل املثال                    

ومما يستفاد أيضاً من وقوع اإلطـالق يف  .وعلى ذلك فلو قيل أنه يكفر بغالب قوت البلد لكان القول به حسناً   
ه يف صورة اجلمع مجعهم على وجبه أو غري ذلك وال وجه             ول ،األمر باإلطعام، جواز متليكهم الطعام أو مجعهم      

  .)اآلية...من أَوسط ما تطْعمونَ(ملن منع ذلك من أهل العلم لكونه خمالفاً ملقتضى اإلطالق يف قوله 
من قول  ) ٩٨/ ٢(أورده ابن كثري يف تفسريه      . عن مقاتل بن حيان   ) ٤/٣٢٠: (أورده ابن أيب حامت يف تفسريه     ) ١(
  من قول مقاتل وعزاه إىل ابن أيب حامت والبغوي يف معامل التنــزيل            ) ٣/١٨٥(والسيوطي يف الدر    . تل بن حيان  مقا

الزخمشري يف الكـشاف ومل يعـزه ألحـد              . بلفظ قيل ) ٢٢٦/ ٣(والقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن      ). ٣/٩٦(
وفائدة البلوى إظهـار املطيـع مـن        . فسرينوعزاه للم ) ٢/٤٢١: (بن اجلوزي يف زاد املسري    اوأورده  ) ٦٧٧/ ١(

: ألنه ابتالهم بصيد الرب خاصة ينظر) بشيء: (العاصي وإال فال حاجة إىل البلوى بشيء من الصيد، وإمنا بعض، فقال         
  .مل أجد نقالً عن غري مقاتل يف هذه اآلية وحكايته سبب الرتول:  تنبيه).٣/٩٦(معامل التنـزيل 

وذكـره ابـن جريـر الطـربي     . من قول ابن عباس ومقاتل بن حيان) ٢/١١٠(فسريه أورده ابن كثري يف ت)  ٢(
)١١/١٥٢.(  

وليس يف اآلية دليل كما قد يفهم على عدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر بل فيها دليل على ذلـك ألن                     : قلت
ت وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر        أمر بإصالح نفسه وأداء ما عليها وقد ثب        )اآلية...علَيكُم أَنفُسكُم (قوله  

إِذَا ( فصار من مجلة ما على اإلنسان يف نفسهم أن يأمر باملعروف وينـهى عـن املنكـر بـدليل قولـه بعـده                        
متيدتذه اآلية أن املكلـف إمنـا                   . )اآلية...اه م يف تقليد آباؤهم باآلية املتقدمة أعلمهموأيضاً فإن اهللا تعاىل ملا عا

زمه حكم نفسه وأنه ال يضره ضالل غريه إذا كان مهتديا حىت يعلموا أنه ال يلزمهم من ضالل آباءهم شيء مـن                      يل



 

 -١١٥-

  

… ‚Ω ⎟Ξ≤ΩπΤ↑ΩΤ⇓ −Ψ©ΨΤŠ †_Τ⇒Ω∧ΩΤ’ (106) ≈  

  .)١( أي بأمياننا:قال مقاتل -١٠٠  
… ⎯⎝ςΚ… γ⇐…Ω≤Ω…ƒ∫ ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ®Ξ⁄⎯κΤΩ⎜∅ (106) ≈  

  .)٢ ( يعين من غري املسلمني يعين أهل الكتاب :قال مقاتل -١٠١  

                                                                                                                                            
نواسـخ  : انظر. الذم والعقاب وإذا رأيت املناسبة بني اآليتني مل يكن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هنا مدخل               

  ).٣/٢٦٤(والقرطيب ) ٨٥(القرآن البن اجلوزي ورقة 
  ).٢/٤٤٨(وابن اجلوزي يف زاد املسري . ، عن مقاتل بن حيان)٢/١١٣(ورده ابن كثري يف تفسريه أ)  ١(

اهلاء عائدة على املعىن واملـراد ال نـشتري         : وقد أعاد مقاتل يف تأويله الضمري على أقرب مذكور وهو القسم وقيل           
راد ال حنلف كاذبني على عوض نأخذه عليه، أو         بتحريف شهادتنا مثناً قليالً واملعىن على هذين القولني ال خيتلف إذ امل           

  .مال نذهب به أو حق جنحده
وذلك ألنه  ) ٣/٢٧٤(وقد أبعد من قال أن الضمري يعود على الشهادة وهو احتمال ذكره القرطيب يف تفسريه                : قلت

  . لقـال ا ولو جاز أن يعود على الشهادة)اآلية...ال نشترِي بِه(ال يلتئم مع السياق حيث قال تعاىل 
واملعىن ال نبيع حظنا من اهللا تعاىل ذا العرض وهو تكلف           ) اهللا(كما أبعد من قال أن الضمري يعود على لفظ اجلاللة           

  .واهللا أعلم. كما ال خيفى
عن ابن عباس، وعبيدة، وشريح، وسعيد بن املسيب، وحممد بن سريين، ) ٢/١١٢(أورده ابن كثري يف تفسريه )  ٢(

مر، وعكرمة، وجماهد، وسعيد بن جبري، والشعيب، والنخعي، وقتادة، وأيب حملز، والسدي ومقاتل بـن               وحيىي بن يع  
  .وعزاه ألكثر املفسرين) ٣/١١٢(حيان، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وذكره البغوي يف املعامل 

  : ويف املراد ذه اآلية قوالن
  .  ما ذكر وإليه ذهب أكثر املفسرين:أحدمها
زاد : من غري قبيلتكم وعشريتكم وبه قال احلسن، وعكرمة، والزهري والـسدي، انظـر            ...) من غَيرِكُم  (:والثاين
  ).٢/١١٢(وتفسري ابن كثري ) ٢/٤٤٦(املسري 
 اآلية أي من غري ملتكم ودينكم وهو        ≈... ∅⎜Ψ∨ ⌠¬Ρ®Ξ⁄⎯κΤΩ⇑⌠ … هو القول بأن املراد بقوله       _واهللا أعلم _ األظهر عندي : قلت

 فدل علـى أن     )اآلية...يا أَيها الَّذين آمنوا   (اهللا مجهور املفسرين لقوله سبحانه خماطباً اجلماعة من املؤمنني          ما ذهب   
  .  اآلية أي من غري املؤمنني≈... ∅⎜Ψ∨ ⌠¬Ρ®Ξ⁄⎯κΤΩ⇑⌠ …قوله 

كم وملتكم وإذا صح هذا كان        أي من أهل دين     )اآلية.. .ذَوا عدلٍ منكُم  (أن اهللا تعاىل قال قبل ذلك       : ويقال أيضاً 
 اآلية أي من غري أهل دينكم وملتكم ألن لفظ آخر البد أن يقع من جـنس                 ≈... ∅⎜ςΚ… γ⇐…Ω≤Ω…ƒ∫ ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ®Ξ⁄⎯κΤΩ⎝⎯ …املراد بقوله   

) ١٠٨/ ٥(وهذا ما اختاره الطـربي      . األول ال من غريه فال يصح على هذا أن يقال من غري حيكم أو عشريتكم              
  ).٣/٢٦٨(والقرطيب 



 

 -١١٦-

   األنعامةسور
  
… ϑðψΡΤ’ υϖ⎠Ω∝ΩΤ∈ _∃„Ω–ςΚ… β™Ω–ςΚ…Ω⎝ ⎠ΘΖ∧Ω♥ΘΣ∨ Ι∃Σ®ΩŸ⇒Ψ∅ (2)  ≈  

 وأجـل مـسمى عنـده       : قضى أجالً يعين املـوت     :قال مقاتل  -١٠٢  
  .)١(اآلخرة

                                                 
عن ابن عباس وجماهد، وعكرمة، وسعيد بن جبري، واحلـسن، وقتـاده،        ) ٢/١٢٤(أورده ابن كثري يف تفسريه      ) ١(

  . عنهم) ٣/٣(وأورده ابن اجلوزي يف زايد املسري . والضحاك، وزيد بن اسلم، وعطيه، والسدي، ومقاتل بن حيان
ين األجلني على أقوال حاصلها يعـود إىل ثالثـة          وقد اختلف يف املراد ذ    ). ٢/١٢٤: (والشوكاين يف فتح القدير   

النوم الذي تقبض فيه الروح واألجل املسمى عنـده أجـل مـوت             : األجل األول : ما ذكر والثاين  : أحدها: أقوال
األول خلق األشياء يف ستة أيام والثاين ما كان بعد ذلك قاله عطاء اخلراساين              : والثالث. اإلنسان وبه قال ابن عباس    

والقول بأن األجل األول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره وأن             ). ٢/١٢٤(ابن كثري   ) ٣/٣(املسري  انظر زاد   
 فإن وقت الساعة ال يعلمه ملـك        )مسمى عنده : (األجل املسمى عنده هو أجل القيامة العامة هو املفهوم من اآلية          

مـن  : البقـرة ( )إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى: (كقوله)مسمى: (مقرب وال نيب مرسل وهذا خبالف ما إذا قال   
. إذ مل يقيد بأنه مسمى عنده لكون ذلك قد يقع العلم به، أما أجل القيامة املسمى عنده فال يعلمه إال هو            ) ٢٨٢اآلية

مله، وشقي أو سعيد كمـا  لذا مل يقيد األجل األول بشيء لكونه تعرفه املالئكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وع            
  ).١٤/٤٨٩: (جمموع الفتاوى البن تيميه رمحه اهللا: جاء ذلك يف احلديث ينظر

ومن األدلة على اعتبار هذا القول ما يدل عليه السياق وهو أخبار اهللا تعاىل أنه ابتداء خلقهم من طني مث قضى آجال                      
 ð∪⎯∼Τς® φ⎦⎝Σ≤Σ⊃<∇ΩΤ ϑðΨ/≅†ΨŠ …: ظري ذلك قولـه تعـاىل     حيام، وأجل مسمى عنده إلعادم أحياء، كما كانوا قبل  ون          

⌠¬Σ⇒Σ{⎝ †_Τ.Ω⎡⎯∨Κς… ⌠∃¬Σ|ΗΤ∼⎯šΚς†ΩΤ⊇ ΘΩ¬ΡΤ’ ⌠¬Ρ∇Σ∼Ψ∧ΣΤÿ ΘΩ¬ΡΤ’ ⌠¬Ρ∇∼Ξ∼〉⎯µ⎪µš ΘΩ¬ΡΤ’ Ψ©⎯∼Τς√ΜΞ… φ⎦⎡Σ⊕Ω–⌠≤ΤΣΤ ≈ وغري ذلك من اآليـات     . )٢٨ (: البقرة

ثُـمَّ قَـضى    (يف قولـه    ) مث(ل ذكره جاء بكلمـة      اليت تشهد هلذا املعىن وقد استأنس بعض املفسرين لذلك بأنه ج          
  . ملا بني خلقهم وموم من التفاوت)هو الَّذي خلَقَكُم من طنيٍ: (بعد قوله) اآلية...أَجالً
وأما قول من قال أن األجل األول خلق األشياء يف ستة           ) ٥/١٤٨: (واختاره الطربي ). ٢/١٢٤: (فتح القدير : انظر

فإن القـرآن  ) مَّ أَنتم تمترونَثُ(ما كان بعد ذلك كقول عطاء فهو ال يتناسب مع عجز اآلية وهو قوله أيام،  والثاين   
جار يف تقرير املعاد وإثباته عند من ميتري يف ذلك من املشركني ال يف غريه مما يدل أنه ليس إال املرية يف يوم البعث،                        

  . لكون ذلك ال حيصل فيه الشكوكذا من قال أن األجل الثاين أجل موت اإلنسان



 

 -١١٧-

  
… †ΘΩ∨ΞΜ…Ω⎝ ð∠Πς⇒Ω∼Ψ♥⇒ΣΤÿ Σ⇑ΤðΗΤ≠⎯∼ϑðΤ↑√≅… ð„ΤΩΤ⊇ ⎯ŸΤΣ⊕πΤ⊆ΩΤ (68)  ≈  

  .)١(إن نسيت فذكرت فال تقعد معهم: قال مقاتل -١٠٣       
  

… <′ΜΞ…Ω⎝ Ω©†ΩΤ∈ 〉ψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Ψ©ΤΤγ∼ŠςΚ‚Ψ Ω⁄Ωƒ…ƒ∫ (74)  ≈  

  .)٢( هو لقب ألبيه وليس بامسه:قال مقاتل -١٠٤       

                                                 
، من قول السدي عن أيب مالك، وسعيد بن جبري، ومقاتل بن حيان، مث              )٢/١٤٥(بن كثري يف تفسريه       اأورده  ) ١(

ŸΩΤ∈Ω⎝ Ω©ΘΩ∞ΩΤ⇓ ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ ℑ γ⎯ …: وهذه اآلية هي املشار إليها يف قوله      : قال Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… ⌠⇐Κς… …ς′ΞΜ… ⎯¬ΣΤ⎯⊕Ψ∧Ω♠ γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ϑðΨ/≅… Σ≤Ω⊃<∇Σÿ †Ω™ΨŠ ΚΡ…Ω∞⎯™ΩπΤ♥ΣÿΩ⎝ †Ω™ΨŠ 

ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎝ΣŸΣ⊕πΤ⊆ΩΤ ⎯ψΣ™Ω⊕Ω∨ υ⎠ΠςΩš Ν…⎡Σ∂⎡µ⎪Σðµ ℑ ]ÿΨŸΩš &,−Ψ®Ψ⁄⎯κΤΩ⎜∅ ⎯ψΡ∇Πς⇓ΜΞ… ⊥…′ΞΜ… %⎯ψΣ™ΣΤ∏πΤΤ‘ΤΘΨ∨ ≈ أي أنكم إذا جلـستم معهـم       ) ١٤٠ (: النساء

  .وأقررمتوهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيه
  .عنه) ٤/٢١: (عن مقاتل بن حيان وأورده القرطيب يف تفسريه) ٣/١٥٨: (امل التنـزيلأورده البغوي يف مع) ٢(

على ) أزر(وقد اختلف املفسرون يف     ). ٢/١٦٦: (والشوكاين يف فتح القدير   ). ٣/٧١: (وابن اجلوزي يف زاد املسري    
  .وابن إسحاقأنه اسم أبيه وهذا هو املشهور وبه قال ابن عباس، واحلسن، والسدي، : أحدها:  أقوال
أنه ليس باسم وإمنا هو سب بعيـب        : الثالث.  أنه أسم صنم، وأما أسم أبيه فتارح وبه قال جماهد بن جرب           : والثاين

ما حكاه مقاتل أنه لقب ألبيـه ولـيس         : الرابع.  أتتخذ أصناماً ؟ ذكره الزجاج     ئواملعىن املخطئ فكأنه قال يا خمط     
  ).٣/١٥٨: ( التنـزيلمعامل ) ٣/٧١: (زاد املسري: انظر. بامسه
، بل أدعى بعض    النسب من أن اسم أيب إبراهيم تارح      سبب هذا اخلالف يف نظري هو ما يذكره مجهرة أهل           : قلت

  ).٢/١٦٦: (فتح القدير: انظر. العلماء يف ذلك االتفاق وأنه ليس بني الناس اختالف يف أن اسم والد إبراهيم تارح
وبغض النظر عن خالف    .  تأويل لفظ آزر إىل ما يدل عليه السياق القرآين        مما محل كثري من املفسرين على ضرورة        

املفسرين يف اآلية فقد ورد يف السنة ما يؤيد متام التأييد أن اسم أيب إبراهيم آزر مما ال جمال لتأويله وذلك مبـا رواه                        
ى إبراهيم أباه آزر يوم     يلق: ( قال من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب          ) ٦/٢٧٦: (البخاري يف صحيحه  

فقولـه عليـه    . إىل آخر احلـديث   ... أمل أقل لك ال تعصيين    : القيامة وعلى وجه أزر قترة وغربه، فيقول له إبراهيم        
يفسد قول من قال أنه اسم صنم، أو أنه سب بعيب ومعناه املخطئ، لكونه ال يلتئم                ) يلقى إبراهيم أباه آزر   : (السالم

ه اسم صنم وأن اسم أبيه تارح فقد تأول املعىن أن يكون إبراهيم قد أطلق اسم الـصنم                  أما من قال إن   .  مع السياق 
: عابد آزر، أو على حـذف فعـل أي        : على أبيه، أما للتعبري له لكونه معبوده أو أنه على حذف مضاف قال ألبيه             

تأدبه مع أبيه يف النداء كما هو       أتعبد آزر وهذا مع تكلفه الستنباط املعىن خمالف ملا عهد من إبراهيم عليه السالم يف                
 وأشد من هذا من قال أنه سب وأن املراد املعوج فكأنه عابه بزيغه وضالله كقول                )اآلية...يا أَبت : (واضح يف قوله  

الفراء وإذا كان إبراهيم من شدة شفقته بأبيه أن ذهب يستغفر ألبيه حىت ي عن ذلك فكيف يقال بعد هذا بأنـه                      
فالصواب من القول أن اسم أبيه آزر بداللة لفظ القرآن ومعناه وقد اختار هذا   .  خطأه أو غري ذلك    عابه، أو سبه، أو   



 

 -١١٨-

  سورة األعراف
… ΘΣ™µ⎪µΣΨšΩ⎝ 〉ψΣ™ς√ γŒΗΤΩ‰ΘΞΤ∼ϑð≠√≅… (157)  ≈  

  .)١(ما أحل اهللا هلم من الرزق: قال مقاتل -١٠٥  

                                                                                                                                            
بأنه قد يكون   : مث أورد على نفسه قول النسابني أن امسه تارح مث أجاب          ) ٥/٢٣٨(القول اإلمام الطربي يف تفسريه      
  هـ.أ. أو يكون أحدمها لقباً: له امسان كما لكثري من الناس

. وى االتفاق بأن اسم أبيه آزر فهي منقوضة مبا روي عن ابن إسحاق والضحاك والكليب أنه كان له امسـان وأما دع 
  ).٢/١٦٦(فتح القدير : انظر

أما إن اسم والد إبراهيم آزر فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن يف هـذه اآليـة،                  : قال الشيخ أمحد شاكر   
مث أورد عليه   . ويل والتالعب باأللفاظ فما هو إال إنكار مقَنَّع ملضمون الكالم ومعناه          بداللة األلفاظ واملعاين وأما التأ    
  ).٣٥٦/ص(املعرب للجواليفي، : انظر. حديث أيب هريرة السابق ذكره

 ثنا حممد بـن     ، ثنا حممد بن على    ،قال قرأت على حممد بن الفضل     ) ٦/١٩٨٥(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ١(
  . عن مقاتل به، بن معروف عن بكري،مزاحم
أكثر املفسرين على محل هذه اآلية على ما يقتضيه سياقها وهو ما كانت العرب حترمه من البحرية، والسائبة                  : قلت

 على اخلبائث اليت كانت معروفة      ≈ …≅√>Σ⋅ΘΞ≤Ω™ΣΤÿΩ⎝ 〉ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ðΜΞ⎤;ΗΤΤΩ‰Ω … :وعلى ذلك فيجب أن حيمل قوله     .  واحلام ،والوصيلة

ولـيس  ) ٣/٢٧٣(زاد املسري   ) ٢/٣٥٥(ابن كثري   ) ٣/٢٨٩(املعامل  : ن امليتة والدم وحلم اخلرتير والزنا ينظر      بينهم م 
هناك من مانع أن جيرى اللفظ على ما محله مقاتل من الشمول والعموم يف كل ما أحل اهللا لنا من الرزق وإذا كان                       

ما يضاد ذلك من    ) اخلبائث(ريفاً ويكون املراد بقوله     ووصفها بالطيب مدحاً وتش   ) حيل هلم احمللالت  (كذلك فاملراد   
احملرمات كلحم اخلرتير والربا وغريه فال تدخل املتقذرات يف اآلية كاحليات والعقارب واخلفافيش وإمنا هي حمرمـة                 

ومذهب طائفة أخرى أن الطيبات هي من جهة الطعم وذلك خمتص مبـا           . باألدلة األخرى هذا ما ذهب إليه بعضهم      
الشرع، ويرى اخلبائث لفظاً عاماً من احملرمات بالشرع ويدخل يف ذلك املتقذرات والناس على هذين القولني                 حلله  
  ).٤/٢٦٩(القرطيب : انظر

وعند النظر ترى أن كل طائفة من هاتني الطائفتني قد ذكرت نعتاً للطيبات أو نوعا منها فال مانع بعـد ذلـك أن                       
طيب كونه حالالً طيب الطعم، ومن شأن اخلبيث كونه حراماً خبيـث الطعـم   يكون اعتبارمها معاً ألن من شأن ال      

: لذا ذهب من ذهب مـن املفـسرين إىل أن املـراد           . فالطيب حقيقة ما طاب يف الشريعة واحلكم واخلبيث عكسه        
  .بالطيبات ما كانت العرب تستطيبه وهو صادق على من قال أن ذلك من جهة الطعم



 

 -١١٩-

  سورة األنفال
  
  

… Νϖ…⎡ΤΣ∧ς∏⎯∅≅…Ω⎝ Υφ⎦Κς… ϑðΩ/≅… 〉©⎡µ⎪µΣðš φ⎦⎯κΤΩŠ Ψ∫⌠≤Ω∧<√≅… −Ψ©Ψ‰<∏ΩΤ∈Ω⎝ ,ΙΣ©ΤΠςΤ⇓ςΚ…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… φ⎦⎝Σ≤Ω↑⎨µ〉⎯š (24)  ≈  

 وبـني الكـافر وبـني       ،حيول بني املؤمن وبني الكفر    : قال مقاتل  -١٠٦  
  .)١(اإلميان

  

                                                 
حيول بني املؤمن وبني الكفر، وبني الكـافر وبـني          : قال ابن عباس  : قال) ٢/٢٩٩(ريه  بن كثري يف تفس   اأورده  ) ١(

  . اإلميان وكذا قال جماهد وسعيد وعكرمة، والضحاك، وأبو صاحل، وعطية، ومقاتل بن حيان، والسدي
  .حيول بني املرء وقلبه فال يعقل وال يدري ما يعمل وبه قال جماهد: وقيل
  .وقلبه فال يستطيع أن يؤمن وال إن يكفر إال بإذنه وبه قال السديحيول بني اإلنسان : وقيل

 أي أنه سبحانه قريب من عبده ال خيفي عليه شيء من            ≈ …≅√>⎡Σ⇑µ⎧ð<šΩ⎝ 〉‡Ω≤⎯Τ∈Κς… Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ Ξ™⎯‰Ωš ΨŸÿΨ⁄Ω …هو كقوله   : وقال قتادة 

  ) ٢/٢٩٩(ابن كثري ) ٣/٣٤٤(املعامل ) ٣/٣٣٩(زاد املسري . أمره
من احليلولة بني الشيئني، واحلول بني الشيء والشيء احلاجز بينهما واملراد حجزه            ) حول (: هذه الكلمة  أصل: قلت

جل ثناؤه بني العبد وقلبه يف شيء أن يدركه أو يفهمه وإذا كان هذا هو األصل يف الكلمة دخل كل ما حيقق هـذا             
ان واملعصية، أو بني القلب واإلدراك لكـون اللفـظ          املعىن مما ذكره املفسرون سواء بني املؤمن والكفر أو بني اإلمي          

عـن  ) ٤/٢٠٤٥(حمتمالً هلذه املعاين كلها، وقد وردت أحاديث تتناسب مع هذه اآلية مبا رواه مسلم يف صحيحه                 
إن قلوب بين آدم بني إصبعني من أصابع الرمحن كقلـب           ( قال   عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه مسع رسول اهللا           

  ).ث شاءواحد يصرفه حي



 

 -١٢٠-

… Νϖ⇐ΜΞ… Ν…⎡Σ⊆ΠςΩΤ ϑðΩ/≅… ™Ω⊕µ⎪µð⎯– ⎯¬Ρ∇ςΠ√ †_Τ⇓†ΩΤ∈⌠≤ΣΤ⊇ (29)  ≈  

   )١( . أي خمرجاً:قال مقاتل -١٠٧  
  
… :†Ω∨Ω⎝ †ΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… υ⎠ς∏Ω∅ †ΩΤ⇓ΨŸ⎯‰ΤΩ∅ Ω⋅⎯⎡Ωÿ γ⇐†ΩΤ∈⌠≤Σ⊃<√≅… (41) ≈  

  )٢( . أي يف القسمة:قال مقاتل -١٠٨  
  )٣(. يوم الفرقان يوم بدر:قال مقاتل -١٠٩  

  

                                                 
بن عباس، والسدى وجماهد، وعكرمـه، والـضحاك، وقتـاده،          ا من قول    ٢/٣٠٢بن كثري يف تفسريه     اأورده   )١(

: وزاد.  ، من قول مقاتل بن حيان     )٣/٣٤٩(وذكره البغوي يف معامل التنـزيل    .  ومقاتل بن حيان، وغري واحد    
قـال  ) ٥/ص (بن عباس، اعن ) قدمة التفسري م( وذكره بن تيمية رمحه اهللا يف  .  خمرجاً يف الدين من الشبهات    

  . وروى عن جماهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة والسرى، ومقاتل، مثل ذلك: بن أيب حامتا
  : أربعة أقوال) فرقاناً ( ويف معىن 
واه أنه النـصر، ر   : بن عباس وبه قال قتادة والسدى، والثالث      ارواه العويف عن    . أنه النجاه : والثاين. ما ذكر : أحدها

بن زيد وبن إسحاق وهو أعم مما       افصالً بني احلق والباطل قاله      : الضحاك عن ابن عباس وبه قال الفراء، والرابع       
تقدم وهو يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى اهللا بفعل أو أمر، وترك زواجره وقت ملعرفة احلق والباطـل فكـان                     

  ). ٢/٣٠٢( بن كثري ). ٣/٣٤٦(ملسري زاد ا: انظر. ذلك سبب نصره وجناته وخمرجه من أمور الدنيا
والقول بأنه النجـاه أو     ) ٢( الطالق   ≈ Ω∨Ω⎝ Ξ⊂ΘΩΤΩΤÿ ϑðΩ/≅… ™Ω⊕µ⎪µð⎯– ΙΣ©Πς√ †_–Ω≤⎯οð⇑ …: يشهد ملا قاله مقاتل صريح قوله     : قلت  

 النصر راجع يف املعىن إىل هذا ألن من جعل اهللا له خمرجاً أجناه ونصره غري أن قول بن إسحاق أقـوى لداللـة                      
ولتناوله لعمـوم   . القرآن واللغة على صحته إذ من املعلوم أن الفرقان أريد به الوصف الفارق بني احلق والباطل               

 .  أعم وهذا التفسري من بن إسحاق): ٢/٣٠٢: ( بن كثري قائالًااآلية وقد قواه 
 .من قول مقاتل بن حيان) ٢/٣١٤(بن كثري يف تفسريه اأورده  )٢(
من قول بن عباس، وجماهد، ومقسم، وعبيد اهللا بن عبد اهللا، والضحاك،            ) ٢/٣١٤( تفسريه   بن كثري يف  اأورده   )٣(

  . وقتادة، ومقاتل بن حيان، وغري واحد
مقاتل أن الذي أنزل عليه فيه قسمه األنفال        : ويرى.  أن اهللا فرق فيه بني احلق والباطل بنصره املؤمنني        : واملراد
واملراد ما  ): ٢/٢٢٣: ( وقال الزخمشري ). ٣/٣٦١(بن اجلوزي   ا وقد ذكر ذلك     ≈ …≅⎮‚ð∠ΩΤ⇓⎡ΣΤ∏ΩΛΤΤ⎯♥Ωÿ Ξ⇑Ω∅ γ∃©†Ω⊃⇓ςΚ …قوله  

 . واهللا أعلم. وهو الصواب لتناوله لعموم اآلية. أنزل عليه من اآليات واملالئكة والفتح يومئذ



 

 -١٢١-

… Ω⇑ÿΞ≤Ω…ƒ∫Ω⎝ ⇑Ψ∨ ⎯ψΞ™Ψ⇓⎝Σ  ‚Ω Σ¬Σ™ΩΤ⇓⎡Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ (60) ≈  

  .)١(هم املنافقون: قال مقاتل -١١٠  
  

                                                 
  . وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم،عن مقاتل بن حيان) ٢/٣٢٣(أورده ابن كثري يف تفسريه ) ١(

معـامل  : انظـر .  وقيل هم أهل فـارس     ،فقيل هم كفار اجلن، وقيل هم بنو قريظة       : ل يف اآلية أقوال أخرى    وقي
  ). ٣/٣٧٥: (زاد املسري) ٣/٣٧٣(التنـزيل 

والغريب ما سلكه بعض املفسرين من الوقف عن تعيينهم، وأنه ال ينبغي أن يقال عنهم شيء ألن اهللا سـبحانه                    
 فنفى سبحانه العلم م وأسند العلم إليه وحده فـال ميكـن أن              ≈ Ω⇑ÿΞ≤Ω…ƒ∫Ω⎝ ⇑Ψ∨ ⎯ψΞ™Ψ⇓⎝Σ  ‚Ω Σ¬Σ™ΩΤ⇓⎡Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ …: قال

  ).٤٠٢ / ٢(، فتح القدير )٣٩٦ / ٤: (تفسري القرطيب: انظر. يدعي أحد علماً م
د إىل اجلهل   واحلقيقة أن هذا القول وإن كان متناسباً مع ظاهر اآلية إال أنه ميكن القول بأن نفي العلم م ال يعو                   

 …: م مطلقاً وإمنا إىل ذوام وأشخاصهم مع إمكان العلم م يف أي الطائفة هم، ويشهد لذلك قوله تعـاىل                  
⌠⇑ΘΩ∧Ψ∨Ω⎝ ψΡ∇ς√⎯⎡Ωš φ⇔ΨΘ∨ Ψ‡…Ω≤⎯∅ΚΚς‚⎮≅… ∃Ω⇐⎡Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩ⇒ΤΣ∨ ⌠⇑Ψ∨Ω⎝ Ξ™ΤΤ⎯∑ςΚ… ∃Ψ◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅… Ν…⎝Σ Ω≤Ω∨ ⎠ς∏Ω∅ Ψ⊄†Ω⊃ΠΨ⇒√≅… ‚Ω ∃⎯ψΣ™Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ Σ⇑⎯Τµ⎧ðš &⌠¬Σ™Σ∧ΩΤ∏⎯⊕ΩΤ⇓ ≈          

فأثبت سبحانه بأم منافقني ونفى العلم م مما دل أن هذا النفي يعود إىل ذوام وليس بالبعيد                 ) ١٠١: (التوبة
  .أن يرجح قول من قال من املفسرين بأم املنافقني لداللة آية التوبة على ذلك

: األشبه من أقوال املفسرين أن املراد م املنـافقني أوالً         فاألرجح يف نظري أنه ال معىن للوقف يف تعيينهم وأن           
 ΘΩ∧Ψ∨Ω⎝ ψΡ∇ς√⎯⎡Ωš⇑⌠ … :وهذا أشبه األقوال ويشهد له قولـه      ) ٣٣٢ / ٢: (لداللة أية التوبة على ذلك، قال بن كثري       

φ⇔ΨΘ∨ Ψ‡…Ω≤⎯∅ΚΚς‚⎮≅… ≈.  

واملـراد مـن دون   )  وآخرين من دوم : (أن أول اآلية أمر اهللا تعاىل باإلعداد على الكفار، مث قال بعده      : ثانياً
  . الكفار وليس دوم إال املنافقني مما دل على أم هم املقصود ذه اآلية دون غريهم

  .ويدخل يف هذا قول من قال بنو قريظة
وأما قول من قال إم كفار اجلن فليس هلم مستمسك من األدلة إال ما جاء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                      

أي أن اجلن ال تقرب داراً فيها فرس،        ). إن الشيطان ال خيبل أحداً يف دار فيها فرس عتيق           : (  هذه اآلية  قال يف 
بن كـثري يف    اوأا تنفر من صهيل اخليل، ولو صح هذا احلديث لكان فيصل الرتاع إال أنه مل يصح وقد ذكره                   

  . تنهوهذا احلديث منكر ال يصح إسناده وال م: مث قال) ٢/٣٢٣: (تفسريه



 

 -١٢٢-

  سورة التوبة
… Σ⁄⎯κΩΤ⎜∅ ⎟Ξ∞Ψ•⎯⊕Σ∨ Ψϑ∗ð/≅… (2) ≈  

  .)١(غري سابقي اهللا يف األرض: قال -١١١  
  
… ⎯ψΣ∑⎝ΣϒΣΤΩ⎝ ⌠¬Σ∑⎝Σ≤〉±⎯š≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΣ⊕πΤΤ∈≅…Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√ ΘΩ™Σ{ ξ&ŸΩ″⌠≤Ω∨ (5) ≈  

 ، وأن يقتلهم،أمره اهللا تعاىل أن يضع السيف فيهم: قال مقاتل -١١٢  
  )٢ (. فيأخذهم وحيصرهم،ويقعد هلم كل مرصد

  

                                                 
قال قرأت على حممد بن الفضل، قال حدثنا حممد بن علي بن شفيق، عن حممـد                ) ٦/٤٧(أورده ابن أيب حامت     ) ١(

: وأصل العجز يف لغة العرب الداللة على الضعف، تقول العـرب          . بن مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به        
  ).٤/٢٣٢(معجم مقاييس اللغة ). ٣/٣٧(سان إذا عجز عن طلبه وإدراكه لسبب ضعفه، انظر الل) أعجزين فالن(

 أي بفائتني عن اهللا     )اآلية... وما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ    (ويظهر أن مقاتالً أخذ هذا التفسري من ظاهر قوله تعاىل           
) ١٢(من اآليـة  :  اجلـن ≈ ∑ςΠΤ⇓ςΚ…Ω⎝ :†ΤΠς⇒Ω⇒ςℵ≡ ⇐Κς… ⇑ςΠ√ Ω∞Ξ•⎯⊕ΠΡ⇓ ϑðΩ/≅… ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ⇑ς√Ω⎝ ΙΣ®Ω∞Ψ•⎯⊕ΠΡ⇓ †_ΤΤŠΩ≤Ω† …وسابقني له ويدل عليه قوله      

  .أي لن نفوته باهلرب منه وكالم السلف رمحهم اهللا يدور حول هذا املعىن واهللا أعلم
 ثنا حممد بـن     ، ثنا حممد بن علي    ،قال قرأت على حممد بن الفضل     ) ٦/١٧٥٣(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ٢(

  .مقاتل عن بكري بن معروف، عن ،مزاحم
ما عناه مقاتل هو أن يقعد هلم كل مرصد فيأخذون وحيصرون لكون األخذ واحلصر ال يكون إال بعـد                   : قلت

فقد ظهر يل   : وأما احلصر .  أي أأسروهم ألن العرب تسمي األخيذ أسري      ) وخذُوهم(وقوله  . املراقبة والتحري 
  :من خالل النظر يف كالم املفسرين أنه نوعان

 ⊆ΞΜ†ΩΤ⇐ …ويدل عليه قوله تعاىل بعـده       . و السجن، وعليه حيمل قول من قال ذلك من املفسرين         وه: حصر حقيقي 

Ν…⎡ΣŠ†ΩΤ Ν…⎡Σ∨†ΩΤ∈Κς…Ω⎝ Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ν…Σ⎡ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ Ω〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ∞√≅… Ν…⎡ΠΡ∏ΩΩΤ⊇ &⌠¬Σ™ς∏∼Ξ‰Ω♠ ≈) ٥من اآلية: التوبة(.  

حصرهم أن حيال بينهم    :  قول ابن عباس   وهو منعهم من التصرف يف بالد املسلمني وعليه حيمل        : وحصر معنوي 
  .أن مينعوا من دخول مكة، وغري ذلك: وقول بعض العلماء. وبني املسجد احلرام

  ).٢/٢٤٧(الكشاف ) ٣/١٣(املعامل : وذا التفريق جيمع بني أقوال املفسرين، وحتمل اآلية عليها مجيعاً، ينظر  



 

 -١٢٣-

… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ν…⎡ΣŠ†ΩΤ Ν…⎡Σ∨†ΩΤ∈Κς…Ω⎝ Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ν…Σ⎡ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ Ω〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ∞√≅… Ν…⎡ΠΡ∏ΩΩΤ⊇ &⌠¬Σ™ς∏∼Ξ‰Ω♠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (5) ≈  

  )١ (.تابوا من الشرك فكف عنهم: قال -١١٣  
  

… †Ω∧ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ∧ΗΤΩ⊆ΩΤ⎯♠≅… ⌠¬Ρ∇ς√ Ν…⎡Σ∧∼Ψ⊆ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ &⌠¬Σ™ς√ (7) ≈  

  )٢ (.مما وفوا لكم بالعهد فوفوا هل: قال -١١٤  
  

                                                 
 قال حدثنا حممد بن علـي بـن         ،رأت على حممد بن الفضل    قال ق ) ٦/١٧٥٣(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ١(

  . عن حممد بن مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به،شفيق
 فتعني أن   )فَإِنْ تابوا (  مث قال  )...فَاقْتلُوا الْمشرِكني  (:وهذا صحيح وسياق اآلية يشهد له حيث قال       : قلت  

أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني ورسولُه فَإِنْ تبتم فَهو خيـر           ( بل ذلك   وقال سبحانه ق  .. يكون املراد التوبة من الشرك    
 أي إن تبتم من الشرك)لَكُم .  

  ".توبتهم خلع األوثان وعبادة رم وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة: قال أنس") ٢/٣٣٧: (قال ابن كثري  
 عـن   ، قال حدثنا حممد بن علي     ،قال قرأت على حممد بن الفضل     ) ٦/١٧٥٧(أورده ابن أيب حامت يف تفسريه       ) ٢(

 ذلـك   وقد فعل رسـول اهللا      "): ٢/٣٣٨(قال ابن كثري    . حممد بن مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به         
 يف  واملسلمون واستمر العقد واهلدنة مع أهل مكة إىل أن نقضت قريش العهد فعند ذلك غـزاهم رسـول اهللا                    

  ".ان ففتح اهللا على يديه البلد احلرامرمضان سنة مث
، أي مهما متسكوا مبا عاقدمتوهم عليه       وعلى هذا فتكون هذه اآلية مفسرة بالسنة من فعل النيب             : قلت  

    .من ترك احلرب فاستقيموا هلم



 

 -١٢٤-

… ‚ΩΩ⎝ †Ω™ΩΤ⇓⎡Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ℑ Ξ™γ∼‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… (34)  ≈  

  .)١(الزكاة املفروضة والنفقة يف سبيل اهللا وطاعته: قال -١١٥  
… ð∠Ψ√.ς′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… &Σ¬ΨΘ∼ΩΤ⊆<√≅… (36) ≈  

  .)٢(ذلك احلساب األليم: قال -١١٦  

                                                 
م، عن  قرأت على حممد بن الفضل، ثنا حممد بن علي، ثنا حممد بن مزاح            : قال) ٦/١٧٨٩(أورده ابن أيب حامت     ) ١(

  ..  بكري بن معروف، عن مقاتل به
ويف ذلـك   ) ينفقوما: ( ومل يقل  )اآلية... وال ينفقُونها (يف هذه اآلية إشكال معروف وهو أنه سبحانه قال          : قلت

  .منها ما ذكره مقاتل هنا وهو أن الضمري يعود إىل الزكاة والتقدير وال ينفقون زكاة األموال املكنوزة: أجوبة
ومنها االكتفاء بضمري الواحد عن ضمري األفـراد  إذا فهـم            . أن يكون الضمري للكنوز أو األموال املكنوزة      : ومنها
مما ال خالف فيه، حيث رتب سبحانه الوعيد على عدم          ) الزكاة املفروضة  (:وقول مقاتل ).  ٤/٦٠(القرطيب  . املراد

  .ألدلة من السنة تشهد على ذلك واهللا أعلماإلنفاق، وليس ذلك شأن املندوب كما هو مقرر يف علم األصول وا
قال قرأت على حممد بن الفضل، قال حدثنا حممد بن علي، عن حممـد بـن                ) ٦/١٧٩٢(أورده ابن أيب حامت     ) ٢(

  .مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به
  :للعلماء يف هذه اآلية قوالن: قلت

  .قاله ابن عباس. ذلك القضاء املستقيم: أحدمها
فـتح القـدير    ) ٣/٤٣٣(زاد امليـسر    : ينظر.  قال ابن قتيبة  .  ذلك احلساب الصحيح والعدد املستوىف     :الثاين

)٢/٤٥٠.(  
مـن  : األنعـام  ≈ ∋Τ⇒ÿΨ  †_Τ∧Ω∼Ψ_† …يف قول ابن عباس احلكم، أي ذلك احلكم املستقيم كقوله           ) القضاء(واملراد ب   

 ∨γ∠Ψ∏ΗΤΩ … :يطلق ويراد به احلساب كقوله تعـاىل      يطلق ويراد به احلكم، كما      : والدين.  أي مستقيماً  )١٦١اآلية

Ψζ⌠⎡ΩΤÿ Ξ⇔ΤÿϑγŸ√≅… ≈ )يوم احلساب واجلزاء وقوله     : أي يوم احلكم، وقيل   ) ٣:الفاحتة… †Ω∨ Ω⇐†ς® ΩϒΣ<Κ†Ω∼Ψ√ Σ®†ΩςΚ… ℑ Ξ⇑ÿΨ  

γ∠Ψ∏Ω∧<√≅… ≈ ن فال إشكال إذ  ). ٢/٣١٩(معجم بن فارس    :  أي يف طاعته وحكمه  ينظر      )٧٦ (من اآلية :  يوسف
كون هذه الـشهور    : على قول من قال ذلك احلكم أو احلساب، وليس من مانع أن يرادا مجيعاً فيكون املعىن               

أما كونه ديناً فألن اهللا تعاىل      . كذلك، ومنها أربعة حرم هو الدين املستقيم، واحلساب الصحيح والعدد املستويف          
له حىت لو لقي الرجل قاتل أبيـه أو أخيـه مل            وما كان من العرب من تعظيمهم       . حرم القتال يف األشهر احلرم    

 ≈ …≅√>⊇ð∠Ψ√.ς′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… &Σ¬ΨΘ∼ΩΤ …: وعلى هذا كله فما ورد عن مقاتل      . وأما كونه حساباً صحيحاً مستوفاً فظاهر     . يهجه
 أنه من قبيل ما وقـع       – واهللا أعلم    –أي احلساب األليم غريب جداً، إذ هو ليس من هذا وال هذا ويظهر يل               

احلـساب  : فقال) احلساب الصحيح ( نقله، لكون مقاتالً إماماً عارفاً باللغة فأراد أن يقول الراوي عنه             اخلطأ يف 
  . األليم، وهذا القول إن صحت نسبته إىل مقاتل فإنه ال يعرف عن غريه



 

 -١٢٥-

… Ν…⎡ΣΤ∏ΨΗΤΩΤ∈Ω⎝ φ⎦κΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ⊥◊ΠςΤ⊇:†Ω{ (36)  ≈  

  .)١(هذه اآلية نسخت كل آية فيها رخصة: لقا -١١٧  
  

… Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇓≅… †_ΤΤ⊇†Ω⊃Ψ ⎯‚†Ω⊆ΨΤ’Ω⎝ (41) ≈  

  .)٢(أي كهوالً وشباناً: قال مقاتل -١١٨  
  

                                                 
 عن  قال قرأت على حممد بن الفضل، ثنا حممد بن علي، ثنا حممد بن مزاحم،             ) ٦/١٧٩٢(أورده ابن أيب حامت      )١(

عن مقاتل وعـزاه إىل ابـن أيب       ) ٤/١٨٧(وأورده السيوطي يف الدر املنشور      . بكري بن معروف، عن مقاتل به     
  .حامت وأيب الشيخ

  .أي كل آية يف القرآن فيها ذكر اإلعراض والصرب على أذى األعداء) كل آية فيها رخصة(مراده بقوله : قلت
رين حيث حيكون النسخ يف كل آية فيها اإلعراض عن الكفار،           وهذه احلكاية للنسخ مما هلج ا كثري من املفس        

 ≈ Ω⇒ΨŠ…ΩϒΩ⊕Ψ‰ΩΤ⊇ςΚ… Ω⇐⎡Ρ∏Ψ•⎯⊕ΩΤ⎯♥ΩΤÿ† …أو التويل عنهم بأا منسوخة بآية السيف وقد بينت ذلك يف تفسري قولـه تعـاىل                 
  . ، وأنه ليس على إطالقه فلريجع إليه)١٧٨ (:الصافات

حدثنا الوليد قال، حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليـد بـن             : ل، قا )١٠/١٣٨(أورده الطربي يف تفسريه     ) ٢(
، من قول علي بـن      )٢/٣٦٠(وذكره ابن كثري يف تفسريه      . مسلم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان        

زيد عن أنس عن أيب طلحة، وهكذا روي عن ابن عباس، وعكرمة، وأيب صاحل، واحلسن البصري، وسهيل بن                  
  . يان، والشعيب، وزيد بن أسلم، والضحاكعطية، ومقاتل بن ح

: يف هذه اآلية الكرمية على عشرة أقوال حاصلها يعود إىل سـتة أقـوال             ): اخلفة والثقل (وقد اختلف يف معىن       
أغنيـاء  : والثالث. وبه قال احلكم بن عتيبة    . خفافاً وثقاالً أي مشاغيل وغري مشاغيل     : والثاين. ما ذكر : أحدها

ركباناً ومشاه رواه عطـاء     : واخلامس.  نشاطاً وغري نشاط وبه، قال قتادة     : والرابع.  عباس وفقراء وبه قال ابن   
والتحقيق ما قاله   ) ١٠/١٣٨(الطربي  : انظر. ذا ضيعه وغري ذي ضيعه قاله بن زيد       : والسادس. عن ابن عباس  

ليه النفر لقوة بدنـه،     كل من كان سهالً ع    ) اخلفاف(الطربي رمحه اهللا أن اآلية تعم ذلك كله، فإنه يدخل يف            
ويدخل يف  . وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا يسر مبال، وفراغ من االشتغال، وقادراً على الظهر والركوب              

  .واهللا أعلم. كل من كان خبالف ذلك) الثقال(
 وكان عظيماً مسيناً وسأله أن يـأذن لـه          أن املقداد جاء إىل رسول اهللا       : وقد جاء يف سبب نزول هذه اآلية      

ونسبه إىل ابـن أيب     ) ٣/٢٤٦(وذكره السيوطي يف الدر     ) ٤١/ص(أسباب الرتول للواحدي    . رتلت هذه اآلية  ف
وهذا مما يقوي قول من قال نشاطاً وغري نشاط إال أنه ال مينع محل اللفظ على مجيع ما ورد                   . حامت وأيب الشيخ  

  .واهللا أعلم. كما سبق ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب



 

 -١٢٦-

… ¬Σ™ΣΤŠΠΨϒΩ⊕Σ⇒φΤΤ♠ Ξ⇐⎯κΤΩΤϑð≤ΤΤΘΩ∨ (101) ≈  

  )١( والثاين عند املوت،األول بالسيف: قال مقاتل -١١٩  
  

                                                 
  . من قول مقاتل بن حيان) ٣/٤٩٣(ي يف زاد امليسر ورده ابن اجلوزأ)١(

أقوال خمتلفة وقد ظهر يل من خالل تتبعها أن هذا اخلالف ينقسم إىل             ) سنعذم مرتني (ويف املراد بقوله    : قلت
  : ثالثة أقسام
  . من ذهب من العلماء إىل أن هذا العذاب كله يف الدنيا: القسم األول
  .  ذهب إىل أنه كله يف اآلخرةمن:القسم الثاين
  . من ذهب إىل أن العذاب األول يف الدنيا والثاين يف اآلخرة: القسم الثالث

  . وهم من ذهب إىل أن العذاب كله يف الدنيا فقد تباينت آراؤهم وذلك على أربعة أقوال: أما القسم األول
   .أن أحد العذابني الزكاة اليت تؤخذ منهم واآلخر اجلهاد: أحدها
  .  جماهدهقال. أنه اجلوع والقتل: الثاين
  . قاله جماهد أيضاً رواه معمر عن ابن أيب جنيح عنه. أنه القتل والسىب: الثالث
  . رواه خصيف عن جماهد. أم عذبوا باجلوع مرتني: الرابع
   .وال خيفى بعد من قال أن أحد العذابني الزكاة اليت تؤخذ منهم فإن هذا ال يسمى عذاباً: قلت

أن األول عند املـوت     : وأما من قال أن هذا كله يف اآلخرة فقد ذهب إىل ذلك مقاتل بن سليمان حيث قال                
  . تضرم املالئكة والثاين يف القرب مبنكر ونكري

  : وهو أن أحد العذابني يف الدنيا والثاين يف اآلخرة فللعلماء يف ذلك مخسة أقوال: وأما القسم الثالث
  . ألول يف الدنيا وهو فضيحتهم بالنفاق والثاين عذاب القرب قال بن عباسأن العذاب ا: أحدها
  . بن عباس أيضاًاالعذاب األول إقامة احلدود عليهم والثاين عذاب القرب وهذا مروى عن : الثاين
  . اجلوع وعذاب القرب وبه قال أبو مالك: الثالث
  . بن زيدا قاله .ويف اآلخرة عذاب النارعذام يف الدنيا باملصائب يف األموال واألوالد : الرابع
  . ان األول بالسيف والثاين عند املوتما قاله مقاتل بن حي: اخلامس

  ) ٢/٤٩٩( ، فتح القدير )٣/٤٩٣(انظر زاد املسري : فتحصل من ذلك عشرة أقوال
ما قبـل دخـول   هي وهو الذي يدل عليه آخر اآلية أن العذاب يف املرتني كلت   -واهللا أعلم -األظهر عندي   : قلت
  . وال خالف أنه عذاب النار) ون إىل عذاب عظيم مث يرد: ( نار لداللة قوله بعد ذلكال

ويبقى االحتمال وارداً يف هاتني املرتني هل مها يف الدنيا أم يف القرب أم أن أحدمها يف الدنيا والثانية يف القرب وهو مما مل 
  .يرد به دليل يوصل إىل علم واهللا أعلم



 

 -١٢٧-

… ‚ΩΩ⎝ςΚ… Ω⇐⎯⎝Ω≤ΤΩΤÿ ⎯ψΣ™ΠςΤ⇓Κς… φ⎦⎡Σ⇒ΩΤ⎯Τ⊃ΣΤÿ (126) ≈  

  )١(. يفتنون أي يفضحون بإظهار نفاقهم:قال مقاتل -١٢٠  
  

… Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΩ™<√≅…Ω⎝ Ψ ⎝ΣŸΣ™Ψ√ %ϑðΨ/≅… (112) ≈  

 فمن ويف ذا الشرط ويف اهللا       ، احلافظون لشرط اهللا يف اجلهاد     :قال -١٢١  
  .)٢(له باجلنة

                                                 
) ٣/٥١٩(بن اجلوزي يف زاد املسري      اذكره  عن مقاتل بن حبان، و    ) ٤/١١٥( يل  ده البغوي يف معامل التنـز    أور )١(

أن اهللا خيتربهم يف كل عام مرة أو مرتني مث هم مع هـذا الـبالء ال                 : واملراد من اآلية  . خيتربون: وقيل.  عن مقاتل 
  : هنا وذلك على أقوال) بالفتنة ( املراد وقد اختلف يف . ينيبون وال يتوبون من كفرهم وال هم يتذكرون

 خيتربون مبا يشيع املشركون من األكاذيب على رسول اهللا          : بالغزو، وقيل  : خيتربون بالسنة واجلوع، وقيل    :فقيل
  . صلى اهللا عليه وسلم فيفتنت بذلك الذين يف قلوم مرض

  ) ٣/٥١٩( ، زاد املسري )   ٤/١١٥( البغوي 
حيث مل حيدد سبحانه حقيقـة      ) يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني      (لك كله لعموم قوله     واحلق أن اآلية تشمل ذ    

 . الفتنة املراد ا يف اآلية واهللا أعلم
حدثنا حممد بن علـي بـن       : قال قرأت على حممد بن الفضل، قال      ) ٦/١٨٩٢(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده   )٢(

  . بن عباساوكذا قال . شفيق عن حممد بن مزاحم، عن بكري، عن مقاتل به
 ∨ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… υ⎫Ω≤ΩπΤ→≅… φ⇔Ψ …: مل يذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية اجلهاد وإمنا ذكـره يف اآليـة قبلـها قولـه                 : قلت

φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ⎯ψΣ™Ω♥Σ⊃⇓Κς… ≈   فيظهر أن مقاتالً عىن باحملافظني حلدود اهللا هذا املعىن كما يفهم من قول             ) ١١١( اآلية

قـال  ) وبشر املـؤمنني    ( اآلية نزلت يف املؤمنني الذي مل يعز اآلية قبلها يف الذين غزو مث قال               أن هذه   : السدي
  ). ٤/٢٩٩(الدر . الغازين

الشرط الذي اشترطه اهللا على أهل اجلهاد وهو القيام على طاعته ألن            ) لشرط يف اجلهاد    ا: ( ويكون املراد بقوله  
إمنا هي نعت للمؤمنني الذي اشترى اهللا منهم        ) اآلية.. ون العابدون التائب( مجيع األوصاف اليت سبقت وهو قوله       

 . ويف هذا املعىن الذي ذكره مقاتل عناية شديدة بالسياق وحتكيمه يف املعىن املراد واهللا أعلم.  أنفسهم وأمواهلم



 

 -١٢٨-

  يونسسورة 
  

… ΘΩ⇐Κς… ⎯ψΣ™ς√ Ω⋅ΩŸΩΤ∈ ]⊄⎯ŸΨ″ ΩŸ⇒Ψ∅ %⌠¬Ξ™ΘΨΤŠΩ⁄ (2) ≈  

وصدقتهم ، وصومهم ، صالم ، األعمال الصاحله : قال مقاتل  -١٢٢  
   .)١( وحممد عليه الصالة والسالم يشفع هلم:قال، وتسبيحهم ، 
… ⌠¬Σ™ΗΤ⎥Ω⎡⎯∅Ω  †Ω™∼Ψ⊇ ð∠Ω⇒ðΗΤ™⎯‰ΤΣ♠ ΘΩ¬Σ™Πς∏√≅… (10) ≈  

 :م بالطعام قال احـده    ايدعوأن  اذا اراد اهل اجلنة     : قال مقاتل    -١٢٣  
 فيقوم على احدهم عشرة آالف خادم مع كـل خـادم            :قال) سبحانك اللهم   (

   .)٢(فيأكل منهن كلهن: صحفة من ذهب فيها طعام ليس من األخرى قال 

                                                 
، اهـد    وجم ،وقتـاده ، يان  ومقاتل بن ح  ، من قول زيد بن اسلم       ) ٤٠٧ /٢: ( بن كثري يف تفسريه     ااورده   )١(

: قـال    ) ٥٩ / ٦: ( وأختاره بن جرير الطربي رمحه اهللا        ) ٥٢٨ / ٢: (وأورده الشوكاين يف فتح القدير      
 :أي سابقة فضل ومرتلة ومنه قول ذي الرمه ، يقال له قدم يف اإلسالم ، وهو احملكى عن العرب 

  .مع احلسب العادي طمت على البحر...   لكم قدم الينكر الناس اا    
إذ ) قدم صدق   ( واألثر ميثل احد األقوال يف تفسري قوله تعاىل          .طبع املكتب اإلسالمي  ) ٣٦١: (ديوانه: نظرا  

وقيل األعمال الصاحله وقد مجع مقاتل بني القولني كمـا  ، قيل أن معناه حممد صلى اهللا عليه وسلم يشفع هلم  
  ،)٥٩ / ٦: (نظر تفسري الطربي   ا .نس  ثواب صدق وهو مروي عن الضحاك والربيع بن ا        : وقيل  ، هو ظاهر   

   ) .٥٢٨ / ٢( فتح القدير 
واما ملا مسيت السابقه من األعمـال  ،  لداللة اللسان العريب على ذلك        الصاحله واألظهر يف نظري اا األعمال      

  :قدما ففي ذلك عدة أجوبة 
، ا كان السعي السبق بالقدم      مل: قال ) ٣٢٨ ، ٣٢٧ / ٢: (أحسنها فيما ارى ماذكره الزخمشري يف تفسريه          

، ألا تعطى باليد وباعا ألن صاحبها يبوع ا         ، كما مسيت النعمة يدا     ، مسيت املسعاة اجلميله والسابقة قدما    
  .  لفالن قدم يف اخلري ويفهم من هذا أن سابقة السوء التسمى قدما : فقيل 

ثنا حممد بن علي ثنا حممد بن مزا        ، حممد بن الفضل    قال قرأت على    )  ٤/١١٠( بن ايب حامت يف تفسريه      اورده  أ )٢(
 عن مقاتل بن حيان     ) ٤٠٩ / ٢( ه  واورده بن كثري يف تفسري    ، عن بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان به          ، حم  

  .وعزاه إلبن ايب حامت  ) ٣٤٥ / ٤( والسيوطي يف الدر املنثور 
إذا اراد اهل اجلنة ان     ( ه ال على الدعاء وهذا ظاهر يف قوله         محلها مقاتل على الدعو   ) اآليه  ..دعواهم فيها   : (قلت  

وهي عالمة بني اهل اجلنة واخلـدم        فيكون املراد به القول والنداء    ...) سبحانك اللهم   ( يدعوا بالطعام قال احدهم     



 

 -١٢٩-

… …ς′ΞΜ… ψΣ™ς√ χ≤Τ<∇ΘΩ∨ &†Ω⇒Ψ†ΩΤÿ…ƒ∫⌡⎠Ψ⊇ (21) ≈  

يقولون سقينا بنوء ، املكر إضافة النعم إىل غري اهللا : قال مقاتل  -١٢٤  
 .)١(كذا

                                                                                                                                            
ذا قال الربيع بن    فأتوهم يف الوقت مبا يشتهون على املوائد و       ) سبحانك اللهم   ( يف الطعام فإذا ارادوا الطعام قالوا       

   ) .٣٤٥ / ٤(الدر . وبن جريج ، انس 
وهي كلمة ترتيه هللا من     ) سبحانك اللهم   ( أي دعائهم فيها    ) دعواهم  ( وذهب بعض املفسرين إىل ان املراد بقوله        

 )   ٢١٨١ _ ٢١٨٠ / ٤)( باب يف صـفات اجلنـة واهلـها   (وهلم يف ذلك مارواه مسلم يف الصحيح ، كل سوء  
وفيه ....ان اهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون       : ( ن جابر بن عبداهللا ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            ع  ) ٣٨٣٥

وتقديـسه  ، واملعىن على هذا ان دعائهم الذي يدعون به يف اجلنة هو تـسبيح اهللا               ....) يلهمون احلمد والتسبيح    
  ) .امحد اهللا يف اول الكالم وآخره :  قبيل وخامتة هذا الدعاء ان يقولوا احلمد هللا رب العاملني اى انه من

هم امللك او اخلادم لطلب الطعام وان هذه عالمة بينهم          أي نداؤ ) دعواهم  : ( قول من قال ان املراد بقوله     وقد يقوى   
ـ    ) هللا رب العاملني    وآخر دعواهم ان احلمد     ( وان ذلك يكون قوهلم فيها لقوله سبحانه بعد ذلك           وا أي ام اذا فرغ

 .          لطعام محدوا اهللا من ا
  /٤( : بن اجلوزي يف زاد املسري      اواورده  . عن مقاتل بن حيان      ) ١٢٧ / ٤: ( أورده البغوي يف معامل الترتيل       )١( 
  . وأظنه مقاتل ، قيل : بلفظ   ) ٣٣٧ / ٢٠: ( وذكره الزخمشري يف الكشاف .  عن مقاتل  )١٨

انه ملا بني سبحانه يف اآليه املتقدمـه        : ووجه ذلك   ، دا إذ يشهد له السياق      قوي ج ، وهذا املعىن الذي ذكره مقاتل      
واكد ذلك مبا ذكره هنا من انه سبحانه اذاقهم رمحة من بعد ان مستهم الضراء فعلـو                 ، أم طلبوا ايه عنادا ومكرا      

وطعنوا يف آيات   ، نفع والتضر   حيث اضافو اىل اصنامهم اليت الت     ، مقابل هذه النعمة العظيمه املكرمنهم يف ايات اهللا         
   )٤٨٥٨( البخاري برقم للحديث الذي رواه، وقول مقاتل ذا اللفظ فيه اشاره ظاهره . واحتالوا يف دفعها ، اهللا 

فأما من قال مطرنا بفضل اهللا ورمحتـه        ، اصبح من عبادي مؤمن يب وكافر       : (  ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  . ولعل يف هذا مايشعر بقوه هذا القول ) احلديث ....،كوكب فذلك مؤمن يب كافر بال

أي استهزاء وتكذيب وقد اعتمده االمام الطربي يف تفسريه         ) اذا هلم مكر يف آياتنا      : ( واملشهور عن جماهد ا نه قال       
  .ومل يذكر غريه 

) مكر يف القرآن فهو عمل      كل  : ( ولعل يف قول سفيان بن عيينه متنفس يف ان جيمع بني هذين القولني حيث قال                
وقول جماهد  من قبيل مكر الفعل وال         ، ويدخل يف ذلك عمل القول والفعل فيكون قول مقاتل من قبيل مكر القول              

يوحي بعضهم اىل بعض زخرف القـول  ( إعتراض على اطالق القول على الفعل اذ ذاك مما نزل به الكتاب يف قوله               
 آيـات اهللا تعـاىل قـوال        وعليه فيشمل ذلك انواع املكر يف      ) ١١٢(ام اآليه   األنع) غرورا ولو شاء ربك مافعلوه      

            .وعمال



 

 -١٣٠-

… Ω∠Ψ√.ς′ Ω⎡Σ∑ Σƒ⌠⎡Ω⊃<√≅… 〉ψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… (64)  ≈  

   .)١(الفوز النصيب: قال  -١٢٥  
  

… ΘΩ¬Ρ’ †ΩΤ⇒⎯Τ‘Ω⊕ΩΤŠ ?⇑Ψ∨ −Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ ⏐„Σ♠Σ⁄ υ⎠ς√ΞΜ… ⎯ψΞ™Ψ∨⌠⎡ΩΤ∈ ¬Σ∑⎝Σ∫:†Ω•ΩΤ⊇ γŒΗΤΩΤ⇒ΘΨ∼Ω‰<√≅†ΨΤŠ (74)  ≈  

 . )٢(البينات ما انزل اهللا من احلالل واحلرام: قال مقاتل  -١٢٦  
  
  

                                                 
قال حدثنا حممد بن مزاحم     ، قرأت على حممد بن الفضل      : قال ) ١٩٦٦ / ٦( بن ايب حامت يف تفسريه      ا اورده   )١( 

  ... عن مقاتل به، عن بكري بن معروف 
  : الدالله على امرين )  فوز ( األصل يف هذه الكلمه : قلت 

ويقال ملن ظفر خبري وذهـب بـه   ، وفاز باألمر إذا ذهب وخلص ، تقول العرب فاز يفوز إذا جنا     ، النجاة  : األول  
  . أي ظفر خبري وذهب به  ) ١٨٥( آل عمران ) فمن زحزح عن النار وادخل اجلنة فقد فاز ( كما قال تعاىل 

  .  ظفر بشئ حاز نصيبه منه وعلى هذا ميكن ان حيمل قول مقاتل فان من
) ٤/٤٥٩(معجم مقاييس اللغة    : أنظر.واملفاوز وهي الصحراء حلصول اهللكه بسببها       ، اهللكه ومنه املفازة    : والثاين  

آل ) فالحتسبنهم مبفازة من العذاب   (املنجاة من اهللكة كما قال تعاىل       ) املفازه  ( وقد يراد ب  ) فوز  ( ولسان العرب   
 لغري مقاتل تأويال هلـذه      هذا ومل أر  . نصيب جنا من اهللكة     عنيان ذا متالزمان فإن من ظفر بال      وامل) . ١٨٨(عمران  

  .       فيما وقفت عليه ةياآل
عـن  ، ثنا حممد بن مزاحم     ، قرأت على حممد بن الفضل      : قال) ١٩٣٣/ ٦: (ورده ابن ايب حامت يف تفسريه     أ  )٢( 

  .عن مقاتل بن حيان به، بكري بن معروف 
قول مقاتل هذا بعيد عن املعىن املراد إذ من املعلوم ان البينات هنا مابه يؤمن الناس مـن األدلـة القاطعـة                         : لت  ق

والرباهني الصادقة واليت تدل على حقيقة ماجاؤا به وهذا املعىن هو الذي تدل عليه ظواهر السنة لذا قـال سـبحانه      
وا ذه احلجج واآليات واليستقيم املعىن اذا كان املراد هو ماأنزلـه            أي فما كانوا ليصدق   ) فما كانوا ليؤمنوا    ( بعده  

  اهللا من احلالل واحلرام ألن  ذلك الينفي يف حقه اإلميان 

  .  واهللا اعلم ومل اجد لغري مقاتل تأويال هلذه اآليه فيما وقفت عليه



 

 -١٣١-

  سفيوسورة 
  

  

… Σ©<∏Ψ♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒Ω⊕Ω∨ …_ŸΩ⎜∅ ⎯⊗ΩΤ⌠≤Ωÿ π Ω̂⊕<∏ΩÿΩ⎝ (12)  ≈  

  .)١()أرسله معنا غدا نلهو ونلعب  (  :يقرؤهاكان مقاتل  -١٢٦  

                                                 
  . عنه ايضا ) ٤/٥١٠( املنثوروالسيوطي يف الدر، عن مقاتل بن حيان ) ٦/١٩٦٨( اورده ابن  ايب حامت )  ١(

  ) .١٢/١٩٤(واأللوسي يف روح املعاين 
ملخالفتها رسم املصحف   ) شاذة(وليس ملقاتل من القراءات سوى هذه القراءه مع كثرة اقواله يف التفسري وهي قراءة               

 واهللا اعلم  .  وكوا غري متوترهالعثماين



 

 -١٣٢-

  ابراهيمسورة 
  
… ⌠⇑Ω∨Ω⎝ ⎠ΨΤ⇓†Ω±Ω∅ ð∠Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (36) ≈  

   .)١(ومن عصاين فيما دون الشرك: قال مقاتل  -١٢٧  

                                                 
والقـرطيب يف اجلـامع     ، ) ٤/٣٦٥(ن اجلوزي يف زاد املسري      باو، ) ٤/٣٥٥(اورده البغوي يف معامل الترتيل      ) ١((
ومـن  ، وترك عبادة األوثان فإنه منه      ، وظاهر اآليه يدل على أن من تبعه على ماهو عليه من اإلميان              ) .٥/٣٢٢(

  .عصاه وأشرك به فإن اهللا غفور رحيم 
 ان اهللا اليغفر أن يشرك بـه        (قال سبحانه   وفيه من اإلشكال مغفرة الشرك وهو مما أخرب اهللا تعاىل أنه اليغفر كما              

  )١١٦(النساء ).اآليه ..
  .ن اآليه اشتملت على حمذوف تقديره ومن عصاين مث تاب إ: فقيل 
  .ن ابراهيم عليه السالم قال ذلك قبل ان يعلمه اهللا أنه اليغفر الشرك كما وقع استغفاره ألبيه وهو مشرك إ: وقيل 
 .مادون الشرك كما هو قول مقاتل . ن املراد باملعصية إ: وقيل 



 

 -١٣٣-

   سورة النحـــل

… Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… ∃_◊Ω⇒ΤΩ♥Ωš (122) ≈  

هي الصالة عليه مقرونه بالصالة على حممد صلى اهللا         : قال مقاتل    -١٢٨  
  . )١(عليه وسلم

                                                 
   ٤/٥٠٤ ، وبن اجلوزي يف زاد املسري ٥/٥١أورده البغوي يف معامل الترتيل  )١(

  . اجتماع امللل على واليته فكلهم يتولونه ويرضونه ) احلسنة : ( وقال جماهد 
  ) ٥/٥١( معامل الترتيل  . م األوالد األبرار على الكرب ه: وقيل 

   ) ٤/٥٠٤( زاد املسري 
 اهللا بني أنه أعطاه بسبب إخالصـه        أن   ،وميكن أن يستأنس لقول من قال أم الذرية واألوالد يف حال كربه           : قلت  

فَلَمَّا اعتـزلَهم   (واعتزاله أهل الشرك ، الذرية الطيبة ، وأشار أيضاً أنه جعل له ثناًء حسناً باقياً يف الدنيا بقوله تعاىل                    
    نونَ مدبعا يمقٍ                 ودانَ صسل ما لَهلْنعجا ونتمحر نم ما لَهنبهواً وبِيا نلْنعج كُالو قُوبعيو قحإِس ا لَهنبهو اللَّه وند

   . ٥٠-٤٩مرمي آية  ) علياً
ما بقي لـه    )  اهللا عليه وسلم     الصالة عليه مقروناً بالصالة على حممد صلى      ( ويفهم من قول مقاتل يف املراد باحلسنة        

 :وقولـه   ) ٥٠(مـرمي   ) وجعلنا هلم لسان صدق علياً      ( من الثناء احلسن بعد وفاته وهو ما دل عليه القرآن بقوله            
   ) ٨٤(الشعراء ) واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين (

بأا الثناء ، فـصح أذن أن        والصالة تعرف    ،وألن الصالة عليه فيه معىن رفعه الذكر ، وعلو الشأن وذلك هو الثناء            
 . يقع يف قول مقاتل هذا املعىن الذي أشار إليه القرآن 



 

 -١٣٤-

  الكهفسورة 
  
  
… ⎯⎝ςΚ… ƒ⎠Ψ∝⎯∨ςΚ… †_Τ‰Σ⊆Σš (60) ≈  

  .)١(احلقب سبعة عشر الف سنه: قال مقاتل  -١٢٩  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
عن مقاتل من بني مثانية اقـوال ذكزهـا للمفـسرين يف املـراد              ) ٥/٦٥: (بن اجلوزي يف زاد املسري      ااورده  ) ١(
  .)احلقببا(

سبعون الـف   : الثالث  .  وابو هريره    ،ن عمرو قاله عبداهللا ب  ، الثاين مثانون سنه    . أنه الدهر قاله بن عباس        : األول  
السادس . سبعة عشر الف سنه قاله مقاتل بن حيان         :  اخلامس  . سبعون سنه قاله جماهد     : الرابع  . سنة قاله احلسن    

: الثـامن  . ذكرمها الفراء . انه سنه بلغة قيس : السابع . كل يوم الف سنه من عدد ايام الدنيا    ، مثانون الف سنه    : 
  .ب عند العرب وقت غري حمدود قاله ابو عبيده احلق

  .   الزال اسري ولو احتجت ان اسري حقبا : ومعىن الكالم 



 

 -١٣٥-

  مرميسورة 
  

… ‚ΠςΜΞ… Ξ⇑Ω∨ ΩϒΩΠςΤ≅… ΩŸ⇒Ψ∅ Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… …_Ÿ⎯™Ω∅ (87) ≈  

  
   .)١(العهد الصالح: قال مقاتل  -١٣٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .عن مقاتل بن حيان ) ٥/٤٥٢: (اورده السيوطي يف الدر) ١(

  )٣/١٣٩(بن كثري ا.  العمل الصاحل : وقيل ، اإلميان والتصديق : وقيل ، وقيل العهد الإله إال اهللا 
األوجه كلها حق وكل واحد منها يشهد له ايات كرميه واحاديث شريفة فارمون الميلكون الشفاعة                وهذه  : قلت  

وباألحرى فإن ارمني اليـشفعون يف      ، أي اليستحق ان يشفع فيهم شافع خيلصهم مما هم فيه من اهلول والعذاب              
  .م يف غريهم ممنوعة من باب اوىل ألم اذا كانوا اليستحقون ان يشفع فيهم غريهم لكفرهم فشفاعته، غريهم

وكذلك الميلك الشفاعة إال املؤمنون الذين اختذوا عند اهللا عهدا بشهادة التوحيد والعمل الصاحل فإنه يشفع بعضهم                 
  .يف بعض 

وقد بني سبحانه يف مواضع اخر ان املعبودات اليت يعبدوا من دون اهللا المتلك الشفاعة وأن من شهد باحلق ميلكها                    
 ) . ٤٩٤ /٤(اضواء البيان : ينظر .  ن اهللا له بإذ



 

 -١٣٦-

  طهسورة 
  

… ©Τ≡ (1) ≈  

  
  )١(.أي طأ األرض بقدميك: قال مقاتل  -١٣١  

  
        

                                                 
من قـول    ) ٢٧٠/  ٥(بن اجلوزي يف تفسريه     ااورده  . عن مقاتل بن حيان     ) ٥/٢٦٢(البغوي يف املعامل    أورده   )١(

  :اربعة اقوال ) طه( ويف. مقاتل بن حيان 
اذا ان النيب صلى اهللا عليه وسلم       هذا الذي ذكرناه وحجته فيما ذهب اليه ماروي عن الربيع بن انس قال ك             : احدها  

أي طأ األرض بقدميك يا حممد وهذا القول عندي ضعيف مـن  ) طه( فأنزل اهللا    صلى قام على رجل ورفع األخرى     
  :وجهني 
  الربيع تابعي مل يلـق     أن احلديث من رواية الربيع بن انس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو منقطع لكون               : األول  

مبدلة من اهلمزه خففت بابداهلا ألفا مث       ) طه    (أنه على هذا القول تكون اهلاء من        : الثاين  .يه وسلم   النيب صلى اهللا عل   
  .بىن عليه األمر وتكون اهلاء للسكت ويف ذلك من التعسف يف استنباط املعىن ماال خيفى 

ا إنسان وان ذلك لغه لبين عك بن        أ و ي  ،أن معناه يارجل    : الثالث. أنه اسم من امساء اهللا وقسم اقسم اهللا به          : الثاين  
عدنان بن عكل قالوا لو قلت لرجل من بين عك يارجل مل يفهم انك تناديه حىت تقول طه وقد اختار هذا القـول                       

  .وهو غريب لكون هذا النداء مل يعهد يف الكتاب الكرمي  ) ١٣٥ / ١٦( االمام الطربي يف تفسريه 
كون يف اوائل السور ويدل لذلك ان الطاء واهلاء املذكورتني يف فاحتة هـذه              اا من احلروف املقطعة اليت ت     : الرابع  

) طـسم   ( اما الطاء يف فاحتة الـشعراء       . السوره جاءتا يف موضع آخر النزاع فيهما يف اما من احلروف املقطعة             
  . القرآن القرآن وخري ما يفسر به) كهيعص ( وفاحتة القصص  واما اهلاء ففي فاحتة مرمي ) طس ( وفاحتة النمل 

) ٣٩٩/ ٤( والشيخ األمني يف األضـواء       ) ٢٢٤ / ٦) ( البحر احمليط   ( ول االمام ابو حيان يف      وقد رجح هذا الق   
  )٨٠/ص (،) حتفة املودود ( بن القيم كما يفاوجنح إليه 



 

 -١٣٧-

  احلجسورة 
  

… φ⎦κΨΚ<†ΩΤÿ ⇑Ψ∨ ΘΞ™Ρ® ∴Θ”ΩΤ⊇ ω⊂∼Ψ∧Ω∅ (27)  ≈  

   .)١(أي بعيد: قال مقاتل  -١٣٢  
  
… ð♦ΜΞΤ⎥:†Ω‰<√≅… Ω⁄κΨ⊆Ω⊃<√≅… (28)  ≈  

  .) ٢(هو الضرير: قال مقاتل  -١٣٣        
  

                                                 
، ل بـن حيـان      ومقات، وقتادة  ، والسدي  ، وعطاء  ، من قول جماهد    ) ٣/٢١٧: (بن كثري يف تفسريه     ااورده  ) ١(

  .وسفيان الثوري 
  : والتعبري بالعمق هنا لفرط البعد تقول العرب بئر عميقة أي بعيدة القعر ومنه قول رؤبه بن العجاج

  مشتبه األعالم ملاع اخلفق  وقائم األعماق خاوي املخترق  
 وهو مابعد من اطراف     ،وتضم  _ واألعماق مجع عمق بفتح العني      ) ٦/٣٨: (ينظر اجلامع يف تفسري القرآن للقرطيب       

  .واهللا اعلم ، الصحراء 
  .من قول مقاتل بن حيان ) ٣/٢١٨: (بن كثري يف تفسريه ااورده ) ٢(

، هو الذي اليبـسط يـده       : وقال جماهد   ، هو املضطر الذي يظهر عليه البؤس وهو الفقري املتعفف          : وقال عكرمه   
  . وقيل البؤس شدة الفقر ، وقال قتاده هو الزمن 

  ) .٩/١٣٩: (تفسري الطربي ، ) ٣/٢١٨: (بن كثري ا :ينظر 
واخـذنا الـذين    : (ومنه قوله تعاىل    ، يقال بئيس أي شديد     ، استعماهلا يف الشده    ) بئس  ( األصل يف لفظ    : قلت  

صفة الفقري الذي اشتد    _  آية احلج    اعين_ وهي يف هذه اآليه     ، أي شديد   ) ١٦٥(األعراف  ) ظلموا بعذاب بئيس    
  . يف ذلك املضطر كما حكاه عكرمه فقره فيدخل

) البـؤس   : ( فهو ليس من هذا إال انه المانع من محل لفظ           ) الزمن  : ( وقول قتاده   ) الضرير  : ( واما قول مقاتل    
منها مارواه البخاري يف صحيحه     : وقد جاء يف بعض االدله مايشهد لذلك        ، فيمن نزلت به نازلة وان مل يكن فقريا         

ولكن البائس سعد بن خوله يرثى له رسول        :  (ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        ) ٣٦(باب  ) ١٢٩٥: (يف اجلنائز   
  .ذلك أنه مات مبكه اثر مرض نزل به بعد ان هاجر منها ) اهللا ان مات مبكه 
 _ الفقري املتعفف وهو يف   : هو الذي اليبسط يده فال فرق عندي بينه وبني قول عكرمه            : البائس  : وأما قول جماهد    

  .    خمالف ملا يقتضيه وضع اللفظ كما سبق _ نظري 



 

 -١٣٨-

… …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ πŒΩ‰Ω–Ω⎝ †Ω™ΣŠ⎡Σ⇒ΤΣ– (36) ≈  

   .)١(يعين سقطت على األرض: قال مقاتل  -١٣٤  
… Ν…⎡Σ∧Ψ⊕π≡ςΚ…Ω⎝ Ω⊗ΤΨ⇓†Ω⊆<√≅… &ΘΩ≤ΩΤ⎯⊕Σ∧<√≅…Ω⎝ (36) ≈  

واملعتر الـذي   ،  يقنع إليك ويسألك     القانع هو الذي  : قال مقاتل    -١٣٥  
  .)٢(يعتريك يتفرغ وال يسألك

… Ω⇐Ψ′ΡΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ φ⎦⎡ΣΤ∏ΩΗΤΩ⊆ΣΤÿ ⌠¬Σ™ΠςΤ⇓Κς†ΨΤŠ Ν&…⎡Σ∧Ψ∏〉ℵ≡ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ϑðΩ/≅… υ⎠ς∏Ω∅ ⎯ψΨ∑Ξ≤π±ΩΤ⇓ ε≤ÿΨŸΩ⊆ς√ (39)  ≈  

                                                 
  .ومقاتل بن حيان ،  وجماهد ،بن عباساعن ) ٢/٢٢٣: ( بن كثري يف تفسريه ااورده ) ١(

هذا هو املشهور يف اصل     ، وجبت الشمس اذا سقطت للمغيب      : يقال  ، واألصل يف الوجوب هو السقوط والوقوع       
وان ، ماتـت   : أي حنرت وعن بن زيـد       ) وجبت  : ( اهللا بن عباس انه قال      وعلى ذلك فما اثر عن عبد     . اللفظ  

اقتضى ذلك خمالفته لألصل يف الكلمه إال أنه الخيرج عن املعىن لكون األبل التسقط إال إذا حنرت وذلـك موـا                     
  .وبرود حركتها 

 واحلسن البصري   ،والكليب ، وزيد بن اسلم   ، وعكرمة ،بن عباس امن قول   ) ٣/٢٢٤(بن كثري يف تفسريه     ااورده  ) ١(
  .وزاد سعيد بن جبري) ٦/٣٨٧(والبغوي يف معامل الترتيل .  ومالك بن انس ،ومقاتل بن حيان

واملعتر الذي يتعرض لك ويلم به ان تعطيه مـن اللحـم            ، القاتع املستغين مبا اعطيته وهو يف بيته        : بن عباس   اوقال  
  القانع املتعفف واملعتر السائل وبه قال قتاده والنخعي وجماهد : ال ويف روايه على بن ايب طلحه عنه انه ق .واليسأل 

القانع املسكني واملعتر الذي ليس مبسكني واليكون له ذبيحة جيئ إىل القوم فيتعرض هلـم ألجـل                 : وقال بن زيد    
  ) .٥/٣٨٧(املعامل ، ) ٣/٢٢٤(بن كثري ، ) ١٦٨_١٧/١٦٧(نظر الطربي  ا.حلمهم 
هل هي من القناعة وهو الرضا مبا قسم واألكتفاء         ) قانع  (  فيما يظهر يل هو تردد كلمة        سبب هذا اخلالف  : قلت  

اما القانع الذي هو مبعىن املكتفي فإنه مـن          . او من قوهلم قنع فالن إىل فالن إذا سأله وخضع إليه             ،مبا ميلكه القانع  
  .ى الشيء الذي له راضيا ومسي قانعا ألقباله عل .قنعت بكسر النون اقنع قناعه وقنوعا وقنعانا 

  :فهو قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل ومسي قانعا إلقباله على من يسأله ومنه قول الشماخ: وأما الثاين 
  ملال املرء يصلحه فيغين                 مفاقره اعف من القنوع

  .قنع :واللسان ) ١٧/١٦٨(الطربي ، ) ٢/٥١(جماز القرآن 
قانع هنا هو السائل من قنع بالفتح يقنع قنوعا ألنه لو كان املراد به القانع املكتفي مبا عنده                  ن املراد بال  أوالذي يظهر   

ويف اتباع ذلك باملعتر دليل ان القـانع هـو          ) عتر  واطعموا القانع و امل   ( ومل يقل   ) واطعموا القانع والسائل    ( لقال  
يكون املراد باملعتر هنا السائل الـذي يتعـرض          وعلى هذا فهو السائل املتعفف الذي اليتعرض للسؤال و          .السائل

: انظـر الطـربي    .للسؤال من قوهلم عراه واعتراه وعره واعتره اذا اتاه يطلب معروف إمـا سـؤاال أو تعرضـا                   
 ) .٥/٣٨٧: (واملعامل ) ١٧/١٦٨(



 

 -١٣٩-

   .)١(هذه اول آيه نزلت يف اجلهاد: قال مقاتل  -١٣٦      
… πŒΩ∨ϑΨŸΤΣ™Πς√ Σ⊗Ψ∨.Ω⎡Ω″ χ⊗Ω∼ΨΤŠΩ⎝ (40) ≈  

   .)٢(الصوامع البيوت اليت على الطرق: قال مقاتل  -١٣٧  
   .)٣(اوسع من الصوامع واكثر عابدين: والبيع   

… Ψ◊Ω∼Ψ♠†Ω⊆<√≅…Ω⎝ %⌠¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏Σ∈ (53)  ≈  

  .) ٤(هم اليهود: قال مقاتل  -١٣٨  

                                                 
  .عن مقاتل بن حيان، من طريق بكري بن معروف  ) ٦/١٩٦٩(بن ايب حامت يف تفسريه ااورده ) ١(

  .ومقاتل بن حيان ، وزيد بن اسلم ، وعروه بن الزبري ، بن عباس اعن ) ٣/٢٢٦: (بن كثري يف تفسريه اده واور
  .وعزاه الواحدي يف تفسريه للمفسرين ، ) ٦/٦٤: (والقرطيب يف تفسريه ، ) ٥/٣٨٨: (والبغوي يف معامل الترتيل 

عن سعيد بن جبري عـن  ) ٣٤٦٩: ( التفسري  اخرجه احلاكم يف  : واألثر  ) ٣٧٥/ص(انظر  اسباب الرتول للواحدي      
 .واسناده صحيح ) هي اول آيه نزلت يف اجلهاد : ( بن عباس رضي اهللا عنه انه قال 

  . من قول مقاتل بن حيان ) ٣/٢٢٧: (بن كثري يف تفسريه ااورده ) ٢(
ومقاتـل بـن    ، وبن صخر ، والضحاك  ، وقتاده  ، من قول ايب العاليه     ) ٣/٢٢٧: (بن كثري يف تفسريه     ااورده  ) ٣(

وقال ، املعابد الصغار للرهبان وبه قال بن عباس        : ان الصوامع   : وقد حكى يف اآليه اقوال منها        .وخصيف  ، حيان  
  . صوامع اوس : معابد الصابئني ويف روايه عنه : قتاده

وبيـع  ، وامع الرهبان   هلدمت ص : هي الكنائس وقال خصيف     : وقال جماهد   ، فقيل هي كنائس اليهود     : واما البيع   
  .ومساجد املسلمني ، وصلوات اليهود ، النصارى 

  ) .٣/٢٢٧: (بن كثري ا، ) ٥/٣٨٩: (معامل الترتيل ، ) ٦/٦٧: (القرطيب : ينظر 
وهـو ذكـر   ، وجها قويا يرجح تأويل ماذهب اليه خصيف ) ٦/٦٨: ( يف تفسريه   القرطيب  قد ذكر اإلمام    : قلت  

  .تعبدات األمم من اليهود والنصارى واملسلمني الغرض من هذا وهو تقسيم م
هلدم يف زمان موسى الكنائس     ، ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدم يف شريعة كل نيب مكان صالم              : واملراد  

وهذا اصوب ماقيـل يف     : مث قال   ، ويف زمن حممد صلى اهللا عليه وسلم املساجد         ، ويف زمان عيسى البيع والصوامع      
  .ه هذه اآلي

إذا غلبت الكنائس على    ، ألن من عبادة كل قوم      : قائال  ) ٩/١٦٦: (وقد قوى هذا القول اإلمام الطربي يف تفسريه         
واملساجد على املكان الذي اماكن عبادة      ، املكان الذي يتعبد فيه اليهود والبيع على املكان الذي يتعبد فيه النصارى             

 ). ٥/٣٨٩) : (املعامل( البغوي يف كما املح اىل اختيار هذا القول، املسلمني 
  .عن مقاتل بن حيان ) ٣/٢٣١: (بن كثري يف تفسريه ااورده ) ٤(

  .هم املشركون : وقال بن جريج 
   :غلب إطالق هذا الوصف يف القرآن الكرمي على اليهود يف اكثر من موضع كقوله تعاىل: قلت 



 

 -١٤٠-

… ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ω∨Ω⎝ ð Ω̂Τ∈†Ω∅ Ξ™πΤΤ‘Ψ∧ΨΤŠ †Ω∨ ð Ψ̂Τ∈⎡Σ∅ −Ψ©ΨΤŠ  (60) ≈  

نزلت يف سريه من الصحابه لقوا مجعا من املشركني : قال مقاتل  -١٣٩  
 فأىب املشركون ، فناشدهم املسلمون لئال يقاتلوهم يف الشهر احلرام،يف شهر حمرم

  .)١( فقاتلهم املسلمون فنصرهم اهللا عليهم،إال قتاهلم وبغوا عليهم

                                                                                                                                            
امل يأن   ( :و كقوله تعاىل  ) ٧٤(البقره  ) اآليه  . .لك  لك فهي كاحلجاره أو اشد من ذ      مث قست قلوبكم من بعد ذ       ( 

للذين آمنوا ان ختشع قلوم لذكر اهللا ومانزل من احلق وال يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد                    
    )١٦(احلديد ) اآليه ...فقست قلوم 

  . عن مقاتل )٦/١٩٦٩: (بن ايب حامت يف تفسريه ااورده ) ١(
  )٥/٣٩٧(واورده البغوي يف املعامل ، من قول مقاتل بن حيان ) ٣/٢٣٣: (بن كثري يف تفسريه ااورده 

، عن مقاتـل    ) ٦/٨٤: (واورده القرطيب يف تفسريه     ، بدون سند   ) ١٧/١٩٥: (واألثر ذكره بن جرير يف تفسريه       
  .وعزاه إلبن ايب حامت ، عن مقاتل ) ٦/٧١: (واورده السيوطي يف الدر املنثور 

  .هذا ماعليه اكثر املفسرين اا نزلت يف سريه الصحابه اليت انتصرت على املشركني بعد ان بغى عليهم : ت قل
اا نزلت يف قوم من املشركني مثلوا بقوم من املسلمني قتلوهم يوم احد فعاقبهم رسول اهللا صلى اهللا عليـه                    : وقيل  

  ) .٦/٨٤: (القرطيب . وسلم مبثله 
وجزاء سـيئة   (  مبثل ماظلم به فهو مثل قوله      أي من جازى الظامل   ) اآليه... ذلك ومن عاقب    ( فيكون املراد بقوله    

  ).١٩٤(البقره ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم ( وقوله ، ) ٤٠(الشورى ) سيئه مثلها 
ل هو األوىل لتناسبه مـع الـسباق        لذا كان األو  ) إن اهللا لعفو غفور      ( :وهذا القول اليتناسب مع عجز اآليه قوله      

    .واللحاق وهو ماعليه اكثر املفسرين 



 

 -١٤١-

… Ω⎡Σ∑ Σ¬Ρ∇Η⎤ΘΩ∧Ω♠ Ω⇐κΨ∧Ψ∏⌠♥Σ∧<√≅… ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΩΤ∈ (78) ≈  

  .)١( هو أي اهللا عز وجل:قال مقاتل -١٤٠         

                                                 
، والـسدي  ، والـضحاك  ، وعطـاء  ، وجماهد ، بن عباس امن قول ) ٣/٢٣٧: (بن كثري يف تفسريه   اورده   أ )١(

  .وعزاه اىل اكثر املفسرين) ٥/٤٤٠: (واورده البغوي يف املعامل ،  وقتاده ،ومقاتل بن حيان
  : املفسرون يف املشار اليه يف اآليه على قولني وقد اختلف 

  .ماذكر أنه يعود إىل اهللا عز وجل : األول 
وبه قال بن   ) ١٢٨(البقره  ) ومن ذريتنا امة مسلمة لك      ( أنه يعود على إبراهيم عليه السالم ذلك حني قال          : الثاين  
  ) .٥/٤٢٧: (زاد املسري . زيد 
نه سبحانه اجتباهم وانه ماجعل عليهم يف الدين من حرج فوجب ان يكـون              بأ،سيقت اآليه مساق اإلمتنان     : قلت  

  . على اهللا تعاىل ) هو مساكم املسلمني من قبل ( مرجع الضمري  يف قوله 
  ) .٦/٩٤: (والقرطيب ) ٣/٢٣٧: (وبن كثري ) ٩/١٩٣: (وهذا هو قول مجهور األمه واختاره بن جرير 

  :ن مرجع الضمري إىل ابرهيم عليه السالم فهو غري صحيح من وجهني أما قول عبدالرمحن بن زيد بن أسلم بأ
  .ماذكر وهو ان األفعال كلها بالسياق املذكور راجعة إىل اهللا تعاىل : األول 
ومن املعلوم ان ابراهيم عليـه الـسالم مل         ، القرآن  : أي  ) هو مساكم املسلمني من قبل       ( :أن اهللا تعاىل قال   : الثاين  

:  يف القرآن لرتوله بعد وفاته بأزمان طويله كما نبه على ذلك بن جريـر رمحـه اهللا يف تفـسريه                      يسمهم املسلمني 
  : الضمري يعود إىل اقرب مذكور واقرب مذكور هنا هو ابراهيم عليه السالم ؟ فاجلواب : فإن قيل  ) .٩/١٩٣(

  .أن حمل هذا مامل يصرف عنه صارف وقد صرف مبا ذكر قبل 



 

 -١٤٢-

 ملؤمنون سورة ا
  
… ⌠¬Σ™ς√Ω⎝ β™ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… ⇑ΨΘ∨ γ⇐⎝Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⌠¬Σ∑ †ΤΩ™ς√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ∧ΗΤΩΤ∅ (63)  ≈  

أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة البد أن يعملوهـا          : قال مقاتل    -١٤١  
  .)١(قبل موم لتحق عليهم كلمة العذاب

                                                 
: عن مقاتل بن حيان، والسدى، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم مث قال            ) ٣/٢٥٠( :  يف تفسريه  بن كثري ا أورده   )١(

ال خالف بني املفسرين أن هلم أعماالً سيئة كتبت عليهم يعملوا قبل موم  وإمنـا                : قلت. وهو ظاهر قوي حسن   
 أي مـن دون     ن دون ذلك     م :  فمن املفسرين من قال     من دون ذلك     :اخلالف يف املراد من قوله جل ذكره      

: القرطيب.  أي من دون أعمال املؤمنني وأهل التقوى        من دون ذلك   : احلق، وهو مروي عن قتاده وجماهد، وقيل      
 )٦/١٢٥.(  



 

 -١٤٣-

  النــور سورة 
… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∨⌠≤ΩΤÿ ΨŒΗΤΩ⇒ΤΤΩ±⎯™Σ∧<√≅… ΨŒΗΤΩΤ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… ΨŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… (23)  ≈  

   )١(. نزلت يف عائشة خاصة : قال مقاتل  -١٤٢  
†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω Ν…⎡ΣΤ∏Σ⎯ŸΩΤ †[Τ⎡Σ∼ΣΤŠ Ω⁄⎯κΩΤ⎜∅ ⌠¬Σ|ΨΤ⎡Σ∼ΣΤŠ υ⎠ΠςΩš Ν…⎡Σ♥Ψ⇓<Κ†ΩΤ⎯♥ΩΤ Ν…⎡Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣΤΩ⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ &†Ω™Ψ∏⎯∑ςΚ… (27) ≈   

كان الرجل يف اجلاهلية اذا لقي صاحبه يسلم عليـه          : قال مقاتل    -١٤٣  
 وكـان  ، وكان ذلك حتية القـوم بينـهم  ، وحييت مساًء،ويقول حييت صباحاً  

 قد دخلت وحنو ذلك     :تحم ويقول قأحدهم ينطلق إىل صاحبه فال يستأذن حىت ي       
 وعفه  ، فغري اهللا ذلك كله يف ستر      .ه يكون مع أهله    ولعل ،فيشق ذلك على الرجل   

  . وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر 
 فلما نزلت آية التسليم يف البيوت قال        اآلية  ..  يا أيها الذين آمنوا      : فقال اهللا   
أرأيت اخلانات واملساكن اليت ليس فيها ساكن فأنزل اهللا  : يا رسول اهللا    : أبو بكر 

  .)٢( اآلية≈ ∨Ω♦⎯∼Πς√ ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ }—†ΩΤ⇒Σ– ⇐Κς… Ν…⎡ΤΣΤ∏Σ⎯ŸΩΤ †Ζ⎡Σ∼ΣΤŠ Ω⁄⎯κΩΤ⎜∅ ξ◊ΩΤ⇓⎡Ρ∇⎯♥Ω …: قوله 

                                                 
بن اوأورده  . بن عباس، وسعيد بن جبري، ومقاتل بن حيان       امن قول   ) ٨/٢٦٣٧(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده   )١(

: سألت سعيد بن جبري عن هذه اآلية فقلت : قال حفيف ) ٥/٣٥( سيوطي يف الدر    وذكره ال ). ٣/٢٧٧( كثري  
  . ال، إمنا أنزلت هذه اآلية يف عائشة خاصة: من قذف حمصنة لعنه اهللا ؟ قال

  . أا نزلت يف أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة وبه قال الضحاك: وقيل  
بـن  ا) ٦/٢٥( زاد املسري   . بن زيد ام وغري هن وبه قال قتادة و      نزلت يف أزواج النيب صلى اهللا عليه وسل       :وقيل  

قول من  : وأويل هذه األقوال يف ذلك عندي بالصواب      ) ١٨/١٠٣: ( بن جرير الطربي  اقال  ). ٣/٢٧٧(كثري  
قال ابن  . نزلت هذه اآلية يف شأن عائشة، واحلكم ا عام يف كل من كان بالصفة اليت وصفه اهللا ا فيها                  : قال

من حديث أيب هريـرة     " الصحيحني  " وهو الصحيح ويعضد العموم ما جاء يف        ) ٣/٢٧٧: (  تفسريه كثري يف 
وما هن يا رسـول اهللا ؟       : اجتنبوا السبع املوبقات قيل   : "رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          

ا، وأكل مال اليتيم، والتويل يـوم       الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الرب           : قال
 ). الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات 

قرأت على حممد بن الفضل، ثنـا       : من قول مقاتل بن حيان قال     ) ٨/٢٦٣٧(  بن أيب حامت يف تفسريه      اأوردة   )٢(
يف تفـسريه    وأورده بن كثري    .  حممد بن علي، ثنا حممد بن مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان              

والـسيوطي  . ذلكم خري لكم    : وهذا الذي قاله مقاتل حسن وهلذا قال تعاىل       : عن مقاتل مث قال   ) ٣/٢٨٢(
:              وذكـره الواحـده يف أسـباب الـرتول        ) ٦/٢٧:(وبن اجلوزي يف زاد املـسري     ، ) ٦/٢٧( يف الدر املنثور    

 .بدون سند) ١٦٨–١٨٦(



 

 -١٤٤-

… ™ΣΤ∈Ω⎝ ΨŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΠΨ√ Ω⇑⎯∝Σ∝<⎜⊕ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… Ω⇑<ℵ≠Ω⊃⎯ðµ⎪µšΩ⎝ ΘΩ⇑Σ™Ω–⎝Σ≤ΣΤ⊇ ... (31) ≈  
ي  أن جابر بن عبد اهللا األنصار      _علم‘ واهللا أ  _بلغنا: قال مقاتل    -١٤٤  

 فجعل النساء يدخلن    ،حدث أن أمساء بنت مرثد كانت يف حمل هلا يف بين حارثة           
 وتبـدوا صـدورهن   ،عليها غري متزرات فيبدوا ما يف أرجلهن مـن اخلالخـل    

  )١(. ما أقبح هذا فأنزل اهللا اآليات : وذوائبهن فقالت أمساء 
  
… ⌠¬Σ∑⎡Σ‰Ψ†ς∇ΩΤ⊇ ⌠⇐ΜΞ… ⌠¬Σ⎯∧Ψ∏Ω∅ ⌠¬Ξ™∼Ψ⊇ ∃…_⁄⎯κðΤ (33)  ≈  

  )٢(.  مل يكاتبه إن شاء كاتبه وإن يشأ: قاتل قال م -١٤٥  

                                                 
قرأت على حممد بن الفضل، ثنا حممد بن علي، ثنا حممد بن مزاحم،             : قال ) ٢٦٤٣ /٨(   بن إيب حامت    اأورد   )١(

. عن مقاتل بـن حيـان      ) ٢٨٤ / ٣( بن كثري يف تفسريه     اوأورده  ... ) عن بكري بن معروف عن مقاتل به      
 ). ٦/١٧٩( والسيوطي يف الدر املنثور 

  . باح، ومقاتل بن حيان، واحلسن البصريمن قول عطاء بن أيب ر ) ٣/٢٨٨( بن كثري يف تفسريه اأورده  )٢(
أمـر إرشـاد    ) فكـاتبوهم   ( ذا القول الذي ذهب إليه مقاتل ذهب أكثر العلماء، أن األمر بقولـه              : قلت  

واستحباب ال أمر حتتم وإجياب فالسيد خمري إذا طلب منه عبده الكتابة بني الكتابة وعدمها، إن شاء كاتبه وإن                   
  . شاء مل يكاتبه

ة أن هذا القول عدول عن أصل صيغة األمر باملكاتبة مع العلم أنه ال يعلم الصارف هلذا األمر حىت يقال                    واحلقيق  
أن األمر أمر إرشاد وندب إذ من املقرر أن مطلق األمر يقتضي الوجوب، إذ عري عن القرينـة الـصارفة إىل                     

" املصنف  "  رواه عبد الرزاق يف      بل وردت أدلة أخرى منفصلة تؤيد قول من تعلق بالوجوب وذلك مبا           . الندب
أن سريين سأل أنس بن مالك أن       ) ٥/١٨٤( والبخاري معلقاً    ) ١٠/٣١٩( ، والبيهقي يف السنن     )٨/٣٧٢(

أنه ما كان عمر يرفع عليه      : وجه الداللة . يكاتبه فتلكأ عنه، فشكا إىل عمر، فعاله بالدره وأمره بالكتابة فكاتبه          
وعمر له سنه متبعه كما هو معلوم، فال دليل، إذن على صرف هذا الوجوب            . احاًالدرة لو كان عدم املكاتبة مب     

وهذا ما ذهب إليه طائفة من السلف كعكرمـة،         . إىل الندب إذ جاء الدليل خبالف ذلك، فبقي األمر على بابه          
آن اجلامع ألحكام القـر   . وعطاء، ومسروق، وعمرو بن دينار، والضحاك بن مزاحم، ومجاعة من أهل الظاهر           

  ). ٦/٢٢٧( وقواه القرطيب يف تفسريه ) ٩/٣١٦( ، واختاره الطربي )٦/٢٢٧(
  وحمل الرتاع فيما إذا طلب العبد املكاتبه وأىب السيد بعد علم اخلريية فيه، وهذا الشرط املعلق على األمر باملكاتبة   
 .  أعلمواهللا.  أما إذا طلبها العبد وأجابه السيد فال إشكال إذاك مطلق اآلية وظاهرها  



 

 -١٤٥-

… ¬Σ∑⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ⇑ΨΘ∨ Ξ©†ΘΩ∨ ϑðΨ/≅… ϖ⎟ΨϒΠς√≅… &⌠¬Ρ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ (33)  ≈  
   )١(.هو النصيب الذي فرض اهللا هلم من أموال الزكاة: قال مقاتل  -١٤٦  

… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ∑Ξ≤<∇ΣΤ ⌠¬Ρ∇ΨΤΗΤΩΤ∼ΩΩΤ⊇ ⎠ς∏Ω∅ Ψ∫:†Ω⎜⊕Ψ‰<√≅… ⌠⇐ΜΞ… Ω⇐⎯ Ω⁄ςΚ… †_Τ⇒ΘΣ±Ω⎨µðš (33) ≈  
أن هذه اآلية نزلت يف رجلني كانا        –واهللا أعلم –بلغين: قال مقاتل  -١٤٧  

مها أمسها مسيكه وكانت لألنصاري، وكانت أميمة أم        ا أحد ،يكرهان أمتني هلما  
 فأتت مسيكه وأمها    ، وكانت معاذه وأروى بتلك املرتلة     ،مسيكه لعبد اهللا بن أيب    

 ...اوال تكرهـو  ( فأنزل اهللا يف ذلك      .ه وسلم فذكرتا ذلك له    النيب صلى اهللا علي   
  .)٢(يعين الزنا) اآلية

                                                 
  . من قول احلسن، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وأبيه، ومقاتل بن حيان) ٣/٢٨٩(بن كثري يف تفسريه اأورده  )١(

مقدار الربع، وقيـل الثلـث،      : فقال بعضهم   : اطرحوا هلم من الكتابة بعضها واختلفوا يف هذا البعض: وقيل  
  ). ٣/٢٨٩(ثريبن ك. وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابه من غري حد

واألظهر أن املراد هوالنصيب الذي فرض اهللا هلم من الزكاة ألنه هـو الـذي تـضمنه قولـه تعـاىل                                  : قلت  
… Ψ‡†ΤΩ∈ΘΞ≤√≅…ℑΩ⎝ ≈   ممـا دل   ) وضعوا عنهم (وألنه لو كان املراد أطرحوا هلم من الكتابة بعضها لقال           ) ٦٠( التوبة

دقة الواجبة اليت أمر اهللا وهذا هو الذي اختاره بـن جريـر الطـربي               على أن املراد أعطاءهم سهمهم من الص      
)٩/٣١٧ (  

قرأت على حممد بن الفضل ثنا حممد بن علي ثنا حممد بـن             : قال) ٨/٢٦٤٥( بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده   )٢(
ـ     ) ٣/٢٩٠( وأورده بن كثري يف تفسريه       . مزاحم عن بكري بن معروف، عن مقاتل به . انعن مقاتل بـن حي

من حـديث    ) ١٨/٢١٧(واحلديث أصله يف صحيح مسلم      . عن مقاتل ) ٦/١٩٤( والسيوطي يف الدر املنثور     
بـاب  ) ٣٠٢٩( ورواه احلاكم يف التفسري     ... ). مسيكه: أن جارية لعبد اهللا بن أيب بن سلول يقال هلا         : جابر

نه اآلية أنزلت يف عبد اهللا بـن        وذكر أ : حيث قال ) ٩/٣١٨( والطربي يف تفسريه    . تفسري سورة النور   ) ٢٤(
  . أيب حني أكره أمته مسيكه على الزنا

  .ما ذكره مقاتل أن اآلية نزلت يف رجلني أحدمها امسها مسيكه، وكانت لألنصاري فيه نظر: قلت  
فإن املثبت يف صحيح مسلم أن كلتا األمتني كانتا لعبد اهللا بن أيب أحدمها يقال ملا مسيكه، واألخرى أميمـه،                      
  . قيل أما معاذه وزينب ومها أيضاً لعبد اهللا بن أيبو
أن اآلية نزلت يف ست جوار له كان يكرهن على          : أنه قيل  ) ١٨/٢١٧( ونقل اإلمام النووي يف شرحه ملسلم         

أنه ) ١٨/٢١٧( ونقل اإلمام النووي يف شرحه ملسلم       . الزنا، معاذه ومسيكه، وأميمه، وعمره، وأروى، وقتيله      
ية نزلت يف ست جوار له كان يكرههن على الزنا، معاذه ومسيكه، وأميمـه، وعمـره، وأروى،                 أن اآل : قيل
فليس يف ذلك أذن أن مـسيكه كانـت         ). ٦/١٩٤: (ونقل السيوطي أنه كانت له عشر جواري الدر       . وقتيله

م وهو مـا    جارية لألنصاري، بل هي جارية لعبد اهللا بن أيب وفيه نزلت اآلية كما هو يف حديث جابر يف مسل                  
 ). ٥٨٧/ ص (أسباب الرتول للسيوطي ). ٣٧٧/ص ( أسباب الرتول للواحدي :انظر. عليه أكثر املفسرين



 

 -١٤٦-

… ‚Πς ⌠¬Ξ™∼Ξ™<∏ΣΤ β〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ ‚ΩΩ⎝ ε⊗⎯Τ∼ΩΤŠ ⇑Ω∅ Ξ≤<®Ψ′ ϑðΨ/≅… (37)  ≈  
  )١(. هي الصالة املكتوبة : قال مقاتل  -١٤٨  
  وأن يقيموها كما   ،ال يليهم ذلك عن حضور الصالة     : وقال أيضاً    -١٤٩  

   )٢(.  وما استحفظهم اهللا فيها ، وأن حيافظوا على مواقيتها،أمرهم اهللا
  

                                                 
 . ، من قول بن عباس، ومقاتل بن حيان والسدي، والربيع بن أنس)٢٩٦ / ٣(بن كثري يف تفسريه ا أورده  )١(
  . من قوله مقاتل بن حيان) ٣/٢٩٦(بن كثري يف تفسريه اأورده  )٢(

وروى عن سامل عن بن عمر أنه كان        . الصالة املكتوبة : أحدها: أقوال) بذكر اهللا (ويف املراد   : بن اجلوزي اقال    
 β©†Ω–Ξ⁄ ‚Πς ⌠¬Ξ™∼Ξ™<∏ΣΤ …فيهم نزلت   : فقال بن عمر  . يف السوق فأقيمت الصالة، فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا املسجد       

β〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ ‚ΩΩ⎝ ε⊗⎯Τ∼ΩΤŠ ⇑Ω∅ Ξ≤<®Ψ′ ϑðΨ/≅… ≈ عن ذكر اهللا باللسان ذكره أبـو    : عن القيام حبق اهللا قاله قتادة، والثالث      : والثاين
  ). ٦/٤٨(سليمان الدمشقي زاد املسري 

 ∫Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ† …: ورد يف الكتاب العزيز ما يؤيد قول من قال أا الصالة، وهو قوله جل ذكـره               : قلت  

…ς′ΞΜ… φ⎫Ψ ⎡ΣΤ⇓ Ψ〈λ⎡ς∏ϑð±∏Ψ√ ⇑Ψ∨ Ψζ⌠⎡ΤΩÿ Ψ◊Ω⊕Σ∧Σ•<√≅… Ν…⌠⎡ΤΩ⊕Τ⎯♠≅†ΩΤ⊇ υ⎠ς√ΞΜ… Ξ≤<®Ψ′ ϑðΨ/≅… ≈   وهذه اآلية، وإن كانت ال تـدل       ) ٩( اجلمعة
صالة اجلمعة الحتمال أن يراد خطبتها إال أنه ليس من مانع أن تدخل عبـادة               : داللة واضحة على أن املقصود    

أا الصالة ذا الدليل، وبدليل آخـر       : ن قول من قال   الصالة لكوا مشتملة على أعظم الذكر، فقد يقوى إذ        
 ). ٩( املنافقون آية ≈ …≅/&Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω ⎯ψΡ∇Ξ™<∏ΣΤ ⎯¬Ρ∇Ρ√ΗΩ⎡⎯∨Κς… :‚ΩΩ⎝ ⎯¬Σ{ΣŸΗΤς√⎯⎝Κς… ⇑Ω∅ Ξ≤⎯{Ψ′ ϑðΨ† …: وهو قوله



 

 -١٤٧-

… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Σ¬Ρ∇⇓ΨϒΛ⎯ΤΤΩΤ⎯♥Ω∼Ψ√ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… πŒς∇ς∏Ω∨ ⌠¬Ρ∇Σ⇒ΗΤ∧⎯ΤÿΚς… (58)  ≈  
 أن رجالً من األنصار وامرأتـه       -اهللا أعلم و  -بلغنا: قال مقاتل    -١٥٠  

 ، فجعل الناس يدخلون بغري أذن     ً,اما صنعا للنيب عليه السالم طع     ،أمساء بنت مرثد  
فقالت أمساء يا رسول اهللا ما أقبح هذا أنه ليدخل على املرأة وزوجها ومهـا يف                

  .)١(ثوب واحد غالمها بغري إذن فأنزل اهللا اآلية

                                                 
مـن قـول    ) ٦/٦٠( البغوي يف معامل الترتيل   و. من قول مقاتل بن حيان    ) ٣/٣٠٤( بن كثري يف تفسريه   اأورده  )١(

وذكـره الـسيوطي يف الـدر       . بن اجلوزي يف زاد امليـسر     اوأورده  .  مقاتل وعزاه البن أيب حامت عن مقاتل      
  . عن مقاتل بدون سند) ٣٨٠(، والواحدي يف أسباب الرتول ص )٦/٢١٧(املنثور

 اهللا عليه وسلم وجه غالماً من األنصار يقال         وقيل أا نزلت يف شأن عمر بن اخلطاب ذلك أن رسول اهللا صلى              
له مدجل بن عمر إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقت الظهرية ليدعوه فدخل فرأى عمر حبالة كره عمـر                     

  . رؤيته ذلك فأنزل اهللا هذه اآلية
 الـساعات إال    وددت أن اهللا ى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا يف هذه           : ( ويف رواية أن عمر قال      

  . بن عباساعن ) ١٨٩ص ( أسباب الرتول الواحدي ). بإذن فأنزل اهللا هذه اآلية فخر عمر ساجداً شكراً هللا 
  وهذا هو املعروف املشهور أن اآلية نزلت بسبب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو املأثور عن عبد اهللا                   : قلت
  ). ١٨٩ص ( أسباب الرتول بن عباس رضي اهللا عنه كما نقله الواحدي عنه يفا
وقد وقعت هذه اآلية إحدى موافقات عمر رضي اهللا عنه كما أشار إىل ذلك إال مـا الـسيوطي يف كتابـه                        

  : وقد عقد يف هذه اآلية قوله) قطف الثمر يف موافقات عمر ( يف رسالة له أمساها ) ١/٣٧٧) (احلاوي(
 يا سـائلي واحلادثـات تكثـر      

  

 عن الـذي وافـق فيـه عمـر          
  

  : إىل أن قال
 وآيــة يف النــور هــذا تــان

  

ــتئذان    ــا االس  ــا ــة فيه  وآي
  

  .واهللا أعلم



 

 -١٤٨-

… ΣŸΨ∅ΗΩ⎡Ω⊆<√≅…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… (60) ≈  
  .)١(دهن اللوايت انقطع عنهن احليض ويئسن من الول: قال مقاتل  -١٥١  

  
… ⎯ŸΩΤ∈ Σ¬ς∏⎯⊕ΩΤÿ ϑðΣ/≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎡ΣΤ∏Πς∏Ω♥ΩΩΤÿ ¬Ρ∇⇒Ψ∨ &⎯…′…Ω⎡Ψ√ (63)  ≈  

هم املنافقون كان يثقل عليهم احلديث يف يوم اجلمعة         : قال مقاتل    -١٥٢  
 حىت خيرجوا من املـسجد      ،فيلوذون ببعض أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم       

ال بإذن النيب صلى اهللا عليه وسـلم      وكان ال يصلح للرجل أن خيرج من املسجد إ        
 وكان إذا أراد أحدهم اخلـروج أشـار         ،يف يوم اجلمعة بعد ما يأخذ يف اخلطبة       

 فيأذن له من غري أن يـتكلم الرجـل ألن           عه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      باصب
 .)٢(الرجل منهم كان إذا تكلم والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب بطلت مجعته

                                                 
  . من قول سعيد بن جبري، ومقاتل بن حيان، والضحاك، وقتاده) ٣/٣٠٤( بن كثري يف تفسريهاأورده ) ١(

أراها تسمى قاعداً وال ): ٢/٤٣) ( غريب القرآن ( يف : قال بن قتيبه)  ٦/٦٢(وذكره البغوي يف معامل الترتيل        
بال ) قاعد  ( إال ألا كثري القعود ألا إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة احلركة واطالت القعود فقيل هلا                 

  .  هاء ليدل حبذف اهلاء على أنه قعود كرب
بن قال قرأت على حممد بن الفضل، ثنا حممد بن علي، عن حممد             ) ٨/٢٦٥٦: ( بن أيب حامت يف تفسريه    اأورده  ) ٢(

من قول مقاتل بـن     ) ٣/٣٠٨(بن كثري يف تفسريه     ا، وأورده   .. )مزاحم، عن بكري بن معروف، عن مقاتل به       
وأورده مبعناه البغوي يف معـامل      . من قول مقاتل وعزاه إىل بن أيب حامت       ) ٦/٢٣١( والسيوطي يف الدر    . حيان

  . من قول مقاتل) ٤/٥٩( وأورده الشوكاين يف فتح القدير .  بن عباسامن قول ) ٦/٦٨(الترتيل 
يلوذ هذا ذا، أي يستتر     : من الذا بالشيء يلوذ لوذاً ولياذاً وذلك إذا عاذ بغريه متستراً، تقول           ): لواذاً  ( وقوله    

  ). لوذ ) ( ٥/٢٢٠( معجم مقاييس اللغة . ذا بذا



 

 -١٤٩-

  ــانسورة الفرقــ
  
… …ς′ΞΜ…Ω⎝ Σ¬Σ™Ω‰ς≡†Ω φ⎦⎡Ρ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠ (63)  ≈  

 )١(. أي قوالً يسلمون فيه من اإلمث : قال مقاتل  -١٥٣  

                                                 
) ٦/١٠١: (  يف زاد املسري   وابن اجلوزي .  من قول مقاتل بن حيان    ) ٦/٩٣: ( أورده البغوي يف معامل الترتيل     )١(

: لقوله. معناه سلموا عليهم  : وقال احلسن البصري  . سداداً من القول  : سالماً أي : وقال جماهد . من قول مقاتل  
… …ς′ΞΜ…Ω⎝ Ν…⎡Σ⊕Ψ∧Ω♠ Ω⎡πΤΤ⎜⊕Πς∏√≅… Ν…⎡Σ∂Ω≤⎯∅ςΚ… Σ©⌠Τ⇒ΩΤ∅ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈Ω⎝ :†ΩΤ⇒ς√ †Ω⇒Ρ∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Ρ∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ≈ ٥٥( القصص آية .(  

قوالً يف غاية الرفق واللني يسلمون مـن        : قول مقاتل ليس بعيداً عن املعىن إذ من احملتمل أن يكون املراد           : قلت  
حيث أنه ملا كان الداعي إىل قوهلم سالماً هو اعتداء          : تبعته، وأم ال يواجهون باملثل بل يدرؤن باحلسنة السيئة        

وال مانع أن يـرتل  . ن يردوا  مبا يوجب االمث، وإمنا عدلوا إىل قول يسلمون فيه من اإلمثاجلاهل، مل يكن منهم أ    
  :  من وجهني– يف نظري –سلموا عليهم فهو بعيد : وأما قول احلسن البصري أن املراد. قول جماهد على هذا

ذا أن يكون إلقـاء الـسالم       أن اآلية يف سياق خماطبة اجلاهلني، وكيفية الرد عليهم، فال يستقيم على ه            : األول  
ليس املراد التسليم إمنا هو     ) ٧/٦٨": ( أحكام القرآن   " قال بن العريب يف     . عليهم إذ هو من التسلم ال التسليم      

  . أي تسلماً منك، أي براءة منك: سالماً: التسلم، تقول العرب
الكفرة، وليس ذلك من شأن املؤمنني،      أنه لو كان املراد إلقاء السالم عليهم، للزم من ذلك السالم على             : الثاين  

  . لكون النصوص قد وردت بالنهي عن ذلك
إلقاء السالم عليهم، بل املراد أم ال       : فليس فيها ما يدل على أن املراد      ) اآلية... وإذا مسعوا اللغوا  : ( وأما قوله   

املتعصبني ألصنامهم، كلمـا     أ إىل القوة، كما هي عادة الكفار      يقابلون بالعنف وأن قابلهم اجلاهل بذلك أوجل      
  . أفحموا باحلجة، جلئوا إىل استعمال القوة وإن عاده املؤمنني هي خالف ذلك وعلى هذا حتمل اآليات

 .  وآية القصص هذه) ٤٧( مرمي آية ≈ ⁄Ω©†ΩΤ∈ ε¬ΗΤΤΤς∏Ω♠ ð∃∠⎯∼ς∏Ω∅ Σ≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΤΩ⌠♠ςΚ†Ω♠ ð∠ς√ ∃⌡⎠ΘΨΤΤŠΩ …: كقوله  



 

 -١٥٠-

  النمـــــل سورة 
  

… ΙΣ©Πς⇒ΩΤŠΠΨϒΩ∅ΡΚ‚Ω †_ΤŠ…ΩϒΩ∅ …[ŸÿΨŸΩ→ (21) ≈  
 )١(. أن يطليه بالقطران ويشمسه : قال مقاتل  -١٥٤  

  

                                                 
: بن اجلـوزي يف زاد املـسري      اوذكره  . ، من قول مقاتل بن حيان      )٦/١٥٣: ( لأورده البغوي يف معامل الترتي     )١(

  : وقد اختلف يف العذاب الذي أوعده به. ، من قول مقاتل)٦/١٦٤(
يودعـه يف   : وقيـل . ريشه أمجع : بن جريج وزاد  ابن عباس، وجماهد، و   افقيل العذاب أن ينتف ريشه وبه قال          

  ) ٦/١٦٤: ( زاد املسري). ٦/١٥٣: (معامل الترتيل. حيبس مع ضده: قيليفرق بينه وبني إلفه، و: وقيل. القفص
توضح هذه الروايات أا جمرد اجتهادات من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم، غري أن بعضها يتعارض                : قلت  

 وال أدري   ال ينبغي نسبته إىل سليمان،    .. مع أخالق النبوة، فنتف اهلدهد وأبقاءه يف الشمس معذباً يأكله النمل          
من أين أخرج عكرمه أن اهلدهد كان باراً بأمه، وبره بأمه صرف العذاب عنه، وال أدري من أين أتى اخلـازن                     
والبغوي يف تفسرييهما بالقصة العجيبة اليت أورداها، من أن هدهد سليمان كان امسه يعفور، وملا نزل يف بستان                  

أقبلت من الـشام    : من أين أقبلت ؟ وأين تريد قال      :  ليعفور بلقيس رأى فيه هدهداً آخر امسه يعفري، فقال يعفري        
امرأة : ومن ملكها قال  : أنا من هذه البالد قال    : ومن أين أتيت أنت يا يعفري قال      .. مع صاحيب سليمان بن داود    

يقال هلا بلقيس، فإا متلك اليمن وحتت يدها أربعمائة ملك كل ملك على كوره مع كل ملك أربعـة آالف                    
وال ريب أن هـذا مـن       ).  ٥/١٤١:( تفسري اخلازن . ومتام القصة أغرب من أوهلا    .. ا ثالمثائة وزير  مقاتل وهل 

فال دليل من قريب وال بعيد علـى صـفة          .  دخيل االسرائيليات وأثرها السيئ على املسلمني وتاريخ اإلسالم       
لفظ العذاب وقد يقوى قول     العذاب اليت اختذها سليمان عليه السالم يف اهلدهد وكل ما ذكر حمتمل داخل يف               

عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه بدليل خارج وهو دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم له بالفقه يف الـدين وعلـم                       
 . التأويل



 

 -١٥١-

… Ω℘Ξ∞Ω⊃ΩΤ⊇ ⇑Ω∨ ℑ γ‹.Ω⎡ðΗΤ∧ΘΩ♥√≅… ⇑Ω∨Ω⎝ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ ƒ∫:†Ω→ &ϑðΣ/≅… (87) ≈  
 ، وإسـرافيل  ، وميكـال  ،جربيل) إال من شاء اهللا     : ( قال مقاتل    -١٥٥  
 .)١(ك املوتلوم

                                                 
) ٥/٢١٤٩:( وأورده الزجاج يف معاين القرآن    . عن الكليب، ومقاتل  ) ٦/١٨٢: ( أورده البغوي يف معامل الترتيل    ) ١(

: وابن اجلوزي يف زاد امليسر    . مد الرباثي، قال حدثنا علي بن اجلعد، عن مقاتل بن حيان          قال حدثنا أمحد بن حم    
وقد اختلف املفسرون يف هذا املستثىن من       . عنه أيضاً ) ٧/٢٢٣( والقرطيب يف تفسريه    . عن مقاتل ) ٦/١٩٥( 

 رم يرزقون، إمنا    وألن الشهداء عند  ) أم الشهداء متقلدوا السيوف حول العرش     (هم؟ ففي حديث أيب هريرة      
  . بن عباس، وسعيد بن جبري، وعطاءاوذا قال . يصل الفزع إىل األحياء

بـن املنـذر واحلـاكم      او) األفـراد   ( أليب يعلى والدار قطين يف      ) ٧/٢٤٩: ( واألثر عزاه السيوطي يف الدر      
وقال بن شاقال من ). ١٠/١٩(وصححه، وقد مال اإلمام الطربي يف تفسريه إىل هذا الرأي واحتج له باحلديث             

  .هم الذين يف اجلنة من احلور العني وغريهن ألم خلقوا للبقاء: احلنابلة
 وملك املوت مث أن اهللا مييتهم  بعد         ، وإسرافيل ، وميكال ،ما ذكره مقاتل من أم املالئكة جربيل      : والقول الثالث 

 ⊆Ω∨ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ◊Ω⇒Ω♥Ω™<√≅†ΨΤŠ ΙΣ©ς∏ΩΤ⊇ χ⁄⎯κΩΤ †Ω™⎯⇒ΤΠΨ∨ ¬Σ∑Ω⎝ ⇑ΨΘ∨ ω℘Ω∞ΩΤ⇑ …هم املؤمنون ألن اهللا تعاىل قال بعـد ذلـك           :وقيل. ذلك

]ϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⌠⎡ΩΤÿ Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨…ƒ∫ ≈  ٦/١٨٢:( املعامل) ٦/١٩٥: ( زاد امليسر) ٧/٢٢٣: (، القرطيب)٨٨(النمل .(  
ذ مل يـصح    كل هذه األقوال ال تقوى على تعيني ما استثىن اهللا، وأحسنها القول األول لو صح احلديث به، فإ                 : قلت

  . فتبقى هذه األقوال دعاوى ال دليل عليها
: وقال القـرطيب  . وليس فيه خرب مقطوع والكتاب إمنا يدل على اجلملة        ): ٢٤/٢٢٠:( قال الرازي يف تفسريه     

  . والصحيح أنه مل يرد يف تعيينهم خرب صحيح، والكل حمتمل: قال بعض علمائنا): ٧/٢٢٣(
اآلية يف  ) من جاء باحلسنة  (لقول الرابع، بدليل ما بعدها ليس بظاهر، إذ قوله          والقول بعموم االستثناء كما هو ا       

فتبقى اآلية على ما أمه اهللا، وقد       . يوم القيامة بعد حصول النفخ، والبعث كما هو واضح من السياق والسباق           
اس يصعقون فأكون   إن الن : ( خفى على النيب صلى اهللا عليه وسلم دخول موسى يف االستثناء يف اآلية حني قال              

صحيح البخاري  ). أول من يفيق فإذا موسى قائم آخذ بساق العرش فال أدري أفاق قبلي أو كان مما استثىن اهللا                 
  ).    ١/٣٥(والروح البن القيم ).  مع الفتح٦/٤٤١(



 

 -١٥٢-

  األحــزاب سورة 
  
  

… ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ∧Ψ∏π♥ΤΣ∧<√≅… γŒΗΤΩ∧Ψ∏Τ⎯♥Σ∧<√≅…Ω⎝ (35) ≈  
 دخلت  ،ت عميس ملا رجعت من احلبشه     إن أمساء بن  : قال مقاتل    -١٥٦  

ال فأتت رسول   : هل نزل فينا شيء من القرآن قلن        : على نساء رسول اهللا فقال      
إن املسلمني  ( فأنزل اهللا   . اهللا فقالت ما لنا ال نذكر يف القرآن كما يذكر الرجال            

  .)١(اآلية) واملسلمات 
… †Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® ω⇑Ψ∨⎯⎣Σ∧Ψ√ ‚ΩΩ⎝ ]◊Ω⇒Ψ∨⎯⎣Σ∨ …ς′ΞΜ… ⎠Ω∝ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… ,ΙΣ©ΣΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ …[≤Τ⎯∨Κς… (36) ≈  

نزلت يف زينب بنت جحش حني خطبها رسول اهللا         : قال مقاتل    -١٥٧  
 .)٢( فامتنعت مث أجابت_ رضي اهللا عنه_على مواله زيد بن حارثة

  

                                                 
  . عن مقاتل بن حيان) ٦/٣٨٤: ( بن اجلوزي يف زاد املسرياأورده  )١(

والبغوي يف معامل الترتيل بلفظ روى      ). ٧/٦٠٨: (والسيوطي يف الدر املنثور   . )٣/٤٨٨: (وابن كثري يف تفسريه     
  ). ٤١٣/ص( وذكره الواحدي يف أسباب الرتول ).٦/٣٥٢(
بـاب  ) ٣٢١١) (كتاب التفسري (أن اليت قالت هذا هي أم سلمه وهذا هو املشهور كما يف الترمذي يف               : وقيل  

  .  عليه وسلم قد عزاه بن جرير يف تفسريه إىل قتادههن بعض أزواج النيب صلى اهللا : وقيل ). ٣٤(
  ).٧/٦٠٨: (والسيوطي يف تفسريه). ٣/٤٨٨: (سبب نزول هذه اآلية فلرياجعل ابن كثري الرواياتوقد ساق      

بأطول ) ٦/٣٥٣: ( من قول مقاتل بن حيان، والبغوي يف معامل الترتيل        ) ٣/٤٩٠: ( بن كثري يف تفسريه   اأورده  )٢(
بن عباس وقتادة وجماهـد، واألثـر ذكـره         اعن  ) ٧/١٦٩: ( بن كثري، وذكره القرطيب يف اجلامع     ا مما ذكره 

وعزاه إىل  ) ٦٤١-٦٤٠/ص(، وكذا السيوطي يف أسباب الرتول         )٦١٠/ ص  (الواحدي يف  أسباب الرتول        
رت من النـساء    وقيل أا نزلت يف أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط وكانت أول امرأة هاج               . قتادة وبن زيد  

إمنـا أردنـا    : فوهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها وقالت              
عنـه  ) ٣/٤٩٠: (بن كـثري  ابن زيد و  اعن  ) ٧/٦١٠: (ذكره السيوطي . رسول اهللا فزوجها عبده فرتلت اآلية     

  .أيضاً



 

 -١٥٣-

… Ν…⎝Σ≤Ρ®<′≅… Ωϑð/≅… …_≤⎯{Ψ′ …_⁄κΨ‘ς® (41)  ≈  
   .)١( والتكبري،ل والتهلي، والتحميد،هو التسبيح: قال مقاتل  -١٥٨  

  

… †Ω∨Ω⎝ Ω⇐†Ω{ ⌠¬Σ|ς√ ⇐Κς… Ν…⎝Σ′<⎣ΣΤ Ω©⎡Σ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… (53)  ≈  
نزلت يف رجل هم أن يتزوج بعض نساء النيب صلى          : قال مقاتل    -١٥٩  

 . )٢( قد ذكروا ذلك:أهي عائشة قال:  قال رجل لسفيان ،اهللا عليه وسلم بعده
  

                                                 
من قول مقاتل   ) ٦/٦١٩: ( والسيوطي يف الدر املنثور   عن مقاتل،   ) ٦/٣٩٦: ( بن اجلوزي يف زاد املسري    اأورده  )١(

  . على كل حال: وزاد) ٤/٣٥٩": ( فتح القدير " وعزاه البن أيب حامت، والشوكاين يف 
  . ذكراً كثرياً بالصلوات اخلمس: ذكراً كثرياً أن ال ينساه أبداً، وقيل: وقيل
واألكثرون أن املراد صالة الفجر     ) ه بكرة وأصيالً    وسبحو: ( هذا األخري فيه نظر فإنه قال سبحانه بعد ذلك        : قلت

  ).ذكراً كثرياً  ( :والعصر، إال أن يراد ختصيصهما بالذكر ملزيد ثواب التسبيح فيهما بعد عموم قوله

بن عباس، ومقاتل بن حيان، وعبد الرمحن بن زيد بن أسـلم،            امن قول   ) ٣/٥٠٧: (بن كثري يف تفسريه   اأورده  )٢(
وعزاه إىل بن أيب حامت وبـن       ) ٦/٦٤٣: (وذكره السيوطي يف الدر املنثور    ) ٦/٤١٦: (فسريهبن اجلوزي يف ت   او

). ٧/٢٠٧: (وذكره القرطيب يف اجلـامع    ). ٦/٣٧١: (وذكره البغوي يف معامل الترتيل    . بن عباس امردوية عن   
  . بدون اسناد) ٤١٨-٤١٧(وذكره الواحدي يف أسباب الرتول 

 سبب نزول هذه اآلية إام الرجل الذي هم أن يتزوج بعض نساء النيب صـلى اهللا                 أكثر الروايات الواردة يف   : قلت
  ). ٦/٤١٦: (زاد املسري. أن ذلك الرجل هو طلحه بن عبيد اهللا: عليه وسلم لكن أورد بن اجلوزي عن مقاتل

نا اإلمام أبـو    قال شيخ : إنكار هذه الرواية عن بعض مشائخه قال      ) ٧/٢٠٧: ( وقد نقل اإلمام القرطيب يف تفسريه     
العباس وقد حكى هذا القول عن بعض فضالء الصحابة، وحاشاهم عن مثله، والكذب يف نقله، وإمنا يليق مثل هذا                   

  .  هـ. ا. القول باملنافقني اجلهال



 

 -١٥٤-

… Ν…⎡Ρ√⎡ΣΤ∈Ω⎝ ⎯‚⌠⎡ΤΩΤ∈ …_ŸÿΨŸΩ♠ (70) ≈  
، زينب وزيد وال تنسبوا إىل رسول اهللا ما ال          نيف شأ : قال مقاتل  -١٦٠  
 .)١(يصلح

                                                 
) ٦/٢٢٨: (من قول مقاتل بن حيان وأورده القرطيب يف تفـسريه         ) ٦/٤٢٧: ( بن اجلوزي يف زاد املسري    اأورده  )١(

  .  دة ومقاتلمن قول قتا
وال ) ٦/٣٩٧(املعـامل . مستقيماً: ال إله إال اهللا وقيل    : صدقاً وقال عكرمه  : وقال احلسن . سديداً عدالً : وقال قتادة 
 واحلق أن مثل هذا الفهم يدل على استنباط دقيق من مقاتل، ذلك أنه ملا كثرت القاله على رسول اهللا                  . تعارض

تشاغل كثري من املفسرين بنقل أراٍء تتنـاىف مـع          ) ك ما اهللا مبديه      يف نفس  ختفي: ( صلى اهللا عليه وسلم حول    
وختشى النـاس    ( :عصمة األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم، كما وقع اخلبط يف تأويل متعلق اخلشية يف قوله              

كما قال  وأكثر ما نقل من هذه اآلراء إمنا هي روايات ساقطة األسانيد وما الشأن فيها إال                ) واهللا أحق أن ختشاه   
أمـا  : أا أخبار مروية وأحاديث منقولة بزيادات توالها أحد رجلني        ): "٣/٥٧٧(بن العريب يف أحكام القرآن      

غيب عن معرفة قدر األنبياء، أو بدعي ال رأي له يف برهم ووقارهم فيدس املقال املطلق الـدواهي، وال يراعـى                
  .هـ بتصرف.أ". األدلة وال النواهي
اتل مناسباً متام املناسبة لتلك القالة اليت ال ينبغي أن يوصف ا نيب من األنبياء املرتهني عن مثل                  لذا فقد وقع قول مق    

  ).٥:( ن، آية≈ ∅ð∠Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ υ⎠ς∏Ω⊕ς√ ∴⊂ΣΤ∏Σ ξψ∼Ψℵ≠Ω …: هذه النقائص، وخاصة من مدحه اهللا تعاىل يف حمكم ترتيله بقوله



 

 -١٥٥-

  الصافاتسورة 
  

… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Ω⎜⊗ς∏ΩΤŠ Σ©Ω⊕Ω∨ ƒ⎠⎯⊕ϑð♥√≅… (105) ≈  

   .)١( يعين العمل هللا تعاىل:ل مقاتلقا -١٦١  
  
… ðΨ‰ς∏ς√ ℑ ,−Ψ©Ψ⇒π≠ΩΤŠ υ⎠ς√ΞΜ… Ψζ⎯⎡ΩΤÿ Ω⇐⎡ΣΤ‘Ω⊕⎯Τ‰ΣΤÿ (144)  ≈   

  .)٢( لبث ثالثة أيام يف بطن احلوت:اتلال مقق -١٦٢  

                                                 
  . بن زيدال مقاتل بن حيان، واحلسن البصري، والكليب، ومن قو) ٧/٤٦: (أورده البغوي يف معامل الترتيل) ١(

أي عملكـم   ) ٢٤(الليل أية   ) إن سعيكم لشىت  : (راده العمل وراد يف كتاب اهللا كقوله      إطالق السعي وإ  : قلت  
ولكن هل هو املراد من اآلية؟ سياق اآلية يدل على غري ذلك فإن إبراهيم ملا دعى ربه أن يهب له غالمـاً مـن                        

:  اآلية وهذا يقتضى أن يكون املعىن      ≈... …≅√♥Σ©ΗΤΩΤ⇓⌠≤ΤΠς↑Ω‰ΤΩΤ⊇ ]ψΗΤΤς∏ΤΣ⎜⊕ΨŠ ξψ∼Ψ∏Ωš (101) †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Ω⎜⊗ς∏ΩΤŠ Σ©Ω⊕Ω∨ ƒ⎠⎯⊕ϑð …: قال اهللا الصاحلني  

  . فوهبنا له الغالم، فنشأ حىت صار إىل السن اليت يسعى فيها مع أبيه يف أمور دنياه
  .  أي املشي معه إىل اجلبل≈... …≅√♥Ω⎜⊗ς∏ΩΤŠ Σ©Ω⊕Ω∨ ƒ⎠⎯⊕ϑð …: بن عباس وقتادةاقال   

  ). ٧/٤٦: ( املعامل. ملا شب حىت بلغ سعيه سعى إبراهيم: وقال جماهد  
 يعين العمل هللا تعال فهذا ميكن أن يوجه على أنه إذا بلغ معه ذلك، فقد                ≈... …≅√♥Ω⎜⊗ς∏ΩΤŠ Σ©Ω⊕Ω∨ ƒ⎠⎯⊕ϑð …: أما قول مقاتل    

  . االحتالم) السعي ( إن املراد بـ :  تعال لذا قيلصار إىل السن الذي يوجب له العمل هللا
فهذه األقوال توجـه    ). ٤/٥٠٥: ( فتح القدير .سعي العقل الذي تقوم به احلجة، وقيل السعي يف العبادة         : وقيل

على أا الزمة لسعي إمساعيل مع أبيه يف أمور دنياه ألنه إذا اطاق ذلك وشب فقد وجب عليه ما وجب علـى                      
   .إبراهيم

من قـول   ) ٧/١١١(وأورده القرطيب يف اجلامع     . عن مقاتل بن حيان   ) ٧/٦١( أورده البغوي يف معامل الترتيل       )٢(
  . من قول جماهد، وقتادة) ٧/٨٨(بن اجلوزي يف زاد املسري اوذكره . مقاتل

  :     وقد اختلف يف مدة لبثه يف بطن احلوت
. أربعني يومـاً  : ل السدي والكليب ومقاتل بن سليمان     وقا. عشرين يوماً : وقال الضحاك . سبعة أيام : قال عطاء   

  ). ٧/٨٨( زاد املسري ). ٧/٦١(البغوي . التقمه ضحى ولفظه عشيه: وقال الشعيب
الذي يظهر أنه مل يرد ما يدل على مدة لبثه يف بطن احلوت وما يذكر إمنا هو خترصات ال تبىن على يقني،                      : قلت

واهللا أعلم مبقـدار ذلـك      ) ٤/١٩: ( قال بن كثري بعد أن أورد هذه األقوال       ومل حيدد اهللا سبحانه مدة لبثه لذا        
  .هـ.أ



 

 -١٥٦-

… †ΩΤ⇒⎯ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ⊥〈Ω≤Ω•Ω→ ⇑ΨΘ∨ ξ⇐κΨ≠πΤ⊆ΩΤÿ (146)  ≈  

 )١( وكانـت وعلـة    ، فكان يونس يستظل بالشجرة    :مقاتلقال   -١٦٣  
 فنـام   ، ونبت شعره  ، حىت اشتد حلمه   ،ختتلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشية      

 فحزن حزناً شديداً وأصـابه أذى الـشمس         نومة فاستيقظ وقد يبست الشجرة    
 احتزن على شجرة وال حتزن على مائـة         :فجعل يبكي فبعث اهللا إليه جربيل وقال      

  .)١(وا وتابوامألف من أمتك وقد أسل
… Σ©ΗΤΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄Κς…Ω⎝ υ⎠ς√ΞΜ… Ψ◊ΤΩΛΤ⎥Ν†Ψ∨ ]∪<√ςΚ… ⎯⎝ςΚ… Ω⇐⎝ΣŸÿΞ∞ΩΤÿ (147) ≈  

   .)٢(ا زادوا سبعني ألفً:قال مقاتل -١٦٤  

                                                 
 .١٦١ خمتار الصحاح صـ.واألنثى وعلة، جنس من املعز اجلبلية : تيس اجلبل :  الوعل ) ١(

مـن قـول    ) ٧/٦١(والسيوطي يف الدر    .  من قول مقاتل بن حيان    ) ٧/٦١: ( أورده البغوي يف معامل الترتيل    ) ٢(
بن مسعود رضي اهللا عنـه، وقـد أورده         اعن  ) ٧/٨٨( بن اجلوزي يف زاد املسري      او.  ووهب بن منبه  ، هعكرم

  ).١٠/٥٣١( الطربي يف تفسريه بألفاظ خمتلفة 
بن عباس وغريه، وعليه حيمل قول من قال أنه كل شجرة ال تنبت على ساق وإمنـا                 االقرع كما قال    : واليقطني  

منـها  : وذكر بعضهم يف القرع فوائد    ) ٢٣-٤/٢٢: ( بن كثري اقال  .  كذلك متتد على وجه األرض ألن القرع     
سرعة نباته، وتظليل ورقة لكربه ونعومته، وأنه ال يقرا الذباب وتغذية مثره، وأنه يؤكل نيئاً ومطبوخـاً، بلبـه                   

  . وقشره أيضاً

من قـول   ) ٨/١٣٢(يف الدر   وذكره السيوطي   .  من قول مقاتل بن حيان    ) ٨/١١٩(أورده القرطيب يف اجلامع     ) ٣(
  . سعيد بن جبري وعزاه البن أيب حامت

  . من قول سعيد بن جبري) ٤/٢٣(بن كثري يف تفسريه اوذكره   
وقـال  . بضعاً وثالثني ألفـاً   : وقال احلسن .زادو عشرين ألفاً  : بن عباس اوقد اختلف يف مبلغ تلك الزيادة فقال          

  ). ٧/٦١( معامل الترتيل ) ٤/٢٣(سري بن كثري انظر تف.  كانوا مائة ألف وعشرة آالف: مكحول
  . وهذه األقوال مبنية على أن هذه األمة هي األمة اليت أرسل إليها أوالً وأم زادوا على عددهم السابق: قلت  
  . وحكى البغوي أنه أرسل إىل أمه أخرى بعد خروجه من بطن احلوت كانوا مائة ألف أو يزيدون  
د معـىن  ارسال غري اإلرسال األول وألنه لـو أ هو إنشاء إر.. ) وأرسلناه( يف قوله وهو قوي ألن األصل  : قلت  

أو رددناه مما دل على أنه إرسال ثان غري اإلرسال األول ومن املقرر             ) فرددناه   ( :اإلرسال إىل األمة األوىل لقال    
  ). األصل يف الكالم التأسيس ال التأكيد ( يف علم األصول أن 

عن علي بن حجر    ) ٩/٩٧: (غري ما رواه اإلمام الترمذي يف جامعه      ، زيادة فال دليل على حتديدها    وأما قدر هذه ال   
 ⎝Σ©ΗΤΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄Κς…Ω …:  عن قوله تعـاىل    عن الوليد بن مسلم عن زهري عن رجل عن أيب بن كعب أنه سأل رسول اهللا                 

υ⎠ς√ΞΜ… Ψ◊ΤΩΛΤ⎥Ν†Ψ∨ ]∪<√ςΚ… ⎯⎝ςΚ… Ω⇐⎝ΣŸÿΞ∞ΩΤÿ (147) ≈ وهذا احلديث لو صح لكان فيصالً إال أنه يف سنده          ) شرين ألفاً يزيدون ع :  قال
  . حديث غريب: جمهول وقد قال الترمذي



 

 -١٥٧-

… ΘΩ©Ω⎡ΩΤΩ⎝ ⌠¬Σ™⎯⇒Ω∅ υ⎠ΠςΩš ξ⇐κΨš (178)  ≈  
  .)١( نسختها آية القتال:قال مقاتل -١٦٥  

                                                 
من ). ٧/٩٤(وابن اجلوزي يف زاد املسري      .  ، من قول مقاتل بن حيان     )٧/٦٥(أورده البغوي يف معامل الترتيل      ) ١(

  . آلية منسوخه بآية السيفأن ا) ٨/١٢٦( والقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن . مقاتل بن حيان
أي ) حىت حني : (فمن قال ) حىت حني  (:القول بالنسخ يف هذه اآلية مبين على املعىن املراد من قوله تعاىل           :  قلت  

حـىت  : (وأما من قال  . حىت تنقضي مدة إمهاهلم أو حىت نأمرك بالقتال كما هو قول جماهد، تكون اآلية حمكمة              
. تادة أو حىت القيامة كما هو قول بن زيد تكون اآلية على هذا منـسوخة              أي حىت املوت كما هو قول ق      ): حني

وقد ظهر يل من خالل تتبعي ألقوال مقاتل يف التفسري أنه حيكي النسخ يف كل آية تأمر بالتخفيف أو اإلعـراض                
 من اهللا أو من     عن الكفار بأا منسوخة بآية السيف، وهذا فيه ما فيه، فإن الناسخ ال سبيل إىل العلم به إال خبرب                  

ما هلج به كـثري     "": الربهان يف علوم القرآن     "قال الزركشي، رمحه اهللا، يف كتابه       .  رسوله صلى اهللا عليه وسلم    
 بضم امليم   –من املفسرين يف اآليات اآلمرة بالتخفيف من أا منسوخة بآية السيف قول ضعيف، فهو من املُنسأ                 

 وقت ما، لعله توجب ذلك احلكم، مث ينتقل بانتقال تلـك العلـة إىل               أن كل أمر ورد جيب امتثاله يف      :  مبعىن –
حكم آخر، ليس بنسخ إمنا النسخ اإلزالة حىت ال جيوز امتثاله أبداً، فليس حكم املسايفة ناسخاً حلكم املساملة، بل                   

  . كل منهما جيب امتثاله يف وقته
  ). ٢١٢-٢١٠(دنان حممد زرزور ص علوم القرآن للدكتور ع).  ٤٤-٢/٤٣( الربهان للزركشي : انظر  

عراض فال يصدق بعد ذلك القول بالنسخ لعـدم         زم بنفي مجيع معاين الصفح أو اإل      أنه ال ميكن اجل   : ويقال أيضاً 
املائدة ) فأعف عنهم واصفح  ( إتيانه على مجيع معاين املنسوخ وقد أملح إىل ذلك اإلمام الطربي عند تفسريه لقوله               

  ). ١٠/١٣٥. ( ادة أن هذه اآلية منسوخة بآية السيفبعد أن ذكر قول قت) ١٣(



 

 -١٥٨-

  سورة ص
  
… Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⌠≤ΤΨ⊃Τ<⎜∅≅… ⎠Ψ√ πˆΩ∑Ω⎝ ⎠Ψ√ †_|<∏ΤΣ∨ ‚Πς ⎠Ψ⎜⊕ΩΤ‰?⇒Ωÿ ξŸΩšςΚ‚Ψ ?⇑ΨΘ∨ ϖ∃⎟ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ (35) ≈   

غي ألحد  ال ينب  ( : كان سليمان ملكاً ولكنه أراد بقوله      :قال مقاتل  -١٦٦  
   .)١( بدليل ما بعده، والشياطني، والطري،تسخري الرياح) من بعدي

  

                                                 
  . من قول مقاتل بن حيان وحده) ٧/٩٥(أورده البغوي يف معامل الترتيل ) ١(

  . أي ال يكون ألحد من بعدي) ال ينبغي ألحد من بعدي : ( وقيل  
استلبته يف ما مـضى     يريد هب يل ملكاً ال تسلبنيه يف آخر عمري وتعطيه غريي كما             : وقال عطاء بن أيب رباح      

  . من عمري
سياق اآلية يدل على سؤال اهللا ملكاً ال يكون ألحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر اآلية وبذلك                    : قلت  

  . وردت األحاديث الصحيحة من طرق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فمن ذلك
-٦/٤٥٧) (ا لداود سليمان نعم العبد أنه أواب        ووهبن( باب قوله تعاىل    ) كتاب األنبياء   ( ما رواه البخاري يف       

) ١/٣٤٨(جواز لعن الشيطان أثناء الصالة والتعوذ منه وجواز العمل القليـل            : ومسلم يف املساجد باب   ) ٤٥٨
إن عفريتاً من اجلن تفلـت البارحـة        : ( من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

كنين اهللا منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري املسجد حىت تنظروا إليـه                ليقطع علي صاليت فأم   
  ). فرددته خاسئاً ) رب هب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي ( فذكرت دعوه أخي سليمان 

  ). ٣٩-٤/٣٨( بن كثري األدلة يف تفسريه يف هذا املعىن فلرياجع اوقد ساق   
أي فوهب اهللا له ما طلب من امللك وهو مـا           ) اآلية  ... فسخرنا له الريح   ( : لك وألنه سبحانه وتعاىل قال بعد    

  .ذكره سبحانه يف اآلية واهللا أعلم



 

 -١٥٩-

  سورة حممــد 

… Σ¬Σ™ΣΤ∏Ψ⎯ŸΤΣÿΩ⎝ Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… †Ω™ΩΤ⊇ΘΩ≤Ω∅ ⎯¬Σ™ς√ (6) ≈  

بلغنا أن امللك الذي كان وكل حبفظ عمله يف الـدنيا           : قال مقاتل  -١٦٧  
 فيعرفه كل   ،ى مرتل هو له   بن آدم حىت يأيت أقص    ا ويتبعه   ،ميشي بني يديه يف اجلنة    
 فإذا انتهى إىل أقصى مرتله يف اجلنة دخـل إىل مرتلـه             ،شيء أعطاه اهللا يف اجلنة    

  .)١(وأزواجه

                                                 
وأورده الـسيوطي يف    .  ، من قول مقاتل بن حيان وعزاه إىل بن أيب حامت          ٤/١٧٥بن كثري يف تفسريه     اأورده   )١(

، والزخمـشري يف    )٨/٢١٢( القرطيب يف اجلـامع     وذكره  . من قول مقاتل بن حيان     ) ٧/٤٦٢( الدر املنثور   
  . قيل وأظنه مقاتل: بلفظ ) ٤/٣١٨( الكشاف 

  . ويظهر من قول مقاتل أن هذا التعريف بدليل امللك املوكل به يدله على مرتله يف اجلنة: قلت
د، وزيد بـن    أم يعرفون صفتها وطرقها ومساكنها من غري استدالل وأن اهللا هداهم لذلك وهو قول جماه              : وقيل

  .يعرفون بيوم إذا دخلوا اجلنةكما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتهم من اجلمعة:وقال حممد بن كعب.  أسلم
  ).٤/١٧٥(بن كثري ا 

 هو القول بأنه عرفها هلم من غري دليل وأم يهتدون إىل مساكنهم فيكون املؤمن أهدى إىل درجتـه                   األظهر :قلت
  : وجهنيله يف الدنيا وذلك من وزوجته وخدمه منه إىل مرتله وأه

:    ما رواه البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم قال                  : األول
خيلص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف                  (

 أذن هلم يف دخول اجلنة فوالذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى مبرتله يف اجلنة منـه         الدنيا حىت إذا هذبوا ونقوا    
  . القصاص يوم القيامة) ٤٨(باب ) ٦٥٣٥( البخاري الرقاق ) مبرتله يف الدنيا

 فإن املراد أم يستدلون عليها وال خيطئوا فهو       ) عرفها هلم : (أن يف اآلية نفسها ما يدل على ذلك وهو قوله         : الثاين
من التعريف والبيان ال من العرف الذي هو الطيب كما ذهب إليه بعض أهل اللغة، وهذا القول هـو قـول                     

: انظـر ). ٧/٣٩٨( بن اجلوزي يف زاد املسري      او) ٧/٢٨٠( مجهور املفسرين، كما نقل ذلك البغوي يف املعامل         
  ) ٦/٢٣١(القرطيب 



 

 -١٦٠-

  احلجـــراتسورة 
  

… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…⎡ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ ⇐ΜΞ… ⎯ψΡ®ƒ∫:†Ω– =Σ⊂Ψ♠†ΩΤ⊇ Μω†Ω‰ΤΩ⇒ΨŠ ϖΝ…⎡ΤΣ⇒ΘΩ∼Ω‰ΩΩΤ⊇ (6) ≈  
  )١(. يف الوليد بن عقبة نزلت : قال مقاتل  -١٦٨  

… ‚ΩΩ⎝ Ν…;⎝Σ∞Ψ∧<∏ΩΤ ⎯ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… (11) ≈  
  .)١( أي ال يطعن بعضكم على بعض:قال مقاتل -١٦٩  

                                                 
  . يب ليلى، ويزيد بن رومان، والضحاك، ومقاتل بن حيانبن أا، من قول )٤/٢١١(بن كثري يف تفسريه اأورده  )١(

ذلك أن رسول اهللا أرسل الوليد بن عقبة إىل بين املصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع فقال أن بين املصطلق                     
 وأمره أن يثبـت وال      ،قد مجعت لك لتقاتلك وأم ارتدوا عن اإلسالم فبعث رسول اهللا خالد بن الوليد إليهم              

 ، فبعث عينه فلما جاؤا أخربوا خالد رضي اهللا عنه أم متمـسكون باإلسـالم             ، فانطلق حىت أتاهم ليالً    ،يعجل
 فلما أصبحوا أتاهم خالداً رضي اهللا عنه فرأى الذي يعجبه فرجع إىل النيب صـلى اهللا                 ، وصالم ،ومسعوا أذام 

  .  اخلرب فأنزل اهللا هذه اآلية،عليه وسلم فأخربه
وأخـرج  ) التأين من اهللا والعجلة من الشيطان       : ( فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : وورد عن قتادة    

والقرطيب يف جامعـه               ). ٧/٣٣٩( والبغوي يف معامل الترتيل   ، )٢٦/١٢٣( األثر الطربي يف تفسريه عمن ذكرنا       
للفظ وبلفظ خمتلف، عن احلـارث      بأطول من هذا ا    ) ١٨٤٨٦/٦( وأصل احلديث يف مسند أمحد      ). ٨/٢٨٢(

  ) ٢/٢٣١: ( وأخرجه عبد الرزاق يف التفسري.  بن ضرار اخلزاعي

وقتادة، ومقاتـل بـن     ، بن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبري     امن قول   )  ٤/٢١٣(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(
  . حيان

  : على أقوال) اللمز ( وقد اختلف يف املراد بـ 
  ).  ٧/٣٤٣( املعامل )  ٨/٢٩٦( القرطيب .  العيب:  وقيل.اللعن وبه قال الضحاك: ، وقيلفقيل املراد به الطعن  

 والـزاء   ، واملـيم  ،الالم) ٥/٢٠٩: ( قال بن فارس  .  ولغة العرب تدل أنه مطلق العيب يقال رجل ملاز، أي عياب          
(  التوبـة    ≈ …≅√±Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ Ω∉Σ∞Ψ∧<∏ΩΤÿ ℑ ΨŒΗΤΩ∈ΩŸΘΩ¬ …كلمة واحدة وهي اللمز، وهو العيب، يقال ملز يلمز ملزاً ومنه            

٥٨ .(  
  . االغتياب وتتبع املعاب: اللمز) ٤٥٤/ ص : ( وقال الراغب  
أي ال تلمزوا الناس فيلمزونكم فتكونوا يف حكم من ملز نفسه، ورجل ملاز، وملزه،              ) وال تلمزوا أنفسكم    ( ومنه    

  . أي كثري اللمز
أي ال يقتل بعـضكم بعـضاً       ) ٢٩( النساء   ≈  …ΩΩ⎝ Νϖ…⎡ΣΤ∏ΣΤΤπΤ⊆ΩΤ &⎯¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς‚ …: كقوله) وال تلمزا أنفسكم    : ( وقوله
أي يسلم بعضكم على بعض، ألن املؤمنني كنفس واحدة، فكأنه بقتل أخيه            ) فسلموا على أنفسكم     ( :وكقوله

  . قاتل نفسه وبعيب أخيه عائب نفسه واهللا أعلم



 

 -١٦١-

  سورة الطـور
  

… Ξ⁄⎡ϑ〉≠√≅…Ω⎝ (1) ≈  

 واآلخر طـور    ، يقال ألحدمها طور سينا    ، مها طوران  :قال مقاتل  -١٧٠  
   .)١( ألما ينبتان التني والزيتون،زيتا
  
… †_Τ♠<Κ†ð® ‚Πς χ⎡πΤΤ⎜⊕ς√ †Ω™∼Ψ⊇ ‚ΩΩ⎝ χψ∼ΨΤ’<Κ†ΩΤ (23) ≈  

  .)٢(أي ال فضول فيها: قال مقاتل -١٧١  

                                                 
  . عن مقاتل) ٥/٩٤( والشوكاين يف فتح القدير . ول مقاتل بن حيانمن ق) ٩/٥٦( أورده القرطيب يف تفسريه ) ١(

، ومجهور املفسرين من السلف     .مل حيدد مقاتل يف هذا األثر املعىن املراد من الطور وأمنا حكى فقط أما طوران                
م، وعرفـه يف    وقد عرفه هنا بالال   ، أن املراد بالطور هنا اجلبل الذي كلم اهللا عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران             

ويقال طور سيناء وهو مبدين، وهو مظهر بركه الدنيا واآلخـرة،           ) وطور سينني   : ( موضع آخر باألضافة فقال   
   ). ١٦٦ص ( التبيان يف أقسام القرآن . وهو اجلبل الذي إختاره اهللا لتكليم موسى عليه السالم

  .فلم أقف عليه واهللا اعلم، وأما قول مقاتل واالخر طور زيتا

    :  وأورده الـشوكاين يف فـتح القـدير        .عن مقاتل بن حيـان    ) ٧/٣٩٠:  (  أورده البغوي يف معامل الترتيل     )٢(
بن زيد  ال سباب وال ختاصـم        اوقال  . ال رفث فيها  : عن مقاتل بن حيان، وقال سعيد بن املسيب       ) ٥/١٢١(

  ). ٧/٣٩٠: ( املعامل. فيها
نزه اهللا مخر اآلخرة عن قاذورات مخر الـدنيا         :  قتادة حيث قال   لعل أمجع األقوال يف هذه اآلية ما حكاه       : قلت  

أنه ال يقع منهم عند شرا لغو، وال هذيان، وال ما يوجب االمث من الفحش أو الـسب                  : فيكون املراد . وأذاها
  . أو الشتم كما يقع ذلك يف الدنيا عند شرا

ه، أو ما ال فائدة منه وذلك صادق على ما يصيب           جند أن املعىن ما ال يعتد ب      ) لغى: (وبالرجوع إىل أصل كلمة     
املعجم البن فارس   ). ال لغو فيها    : ( الرجل جراء شربه خلمر الدنيا، وقد نفى اهللا تعاىل ذلك اللغو برمته بقوله            

فهو باعتبار ما يكون منها كما هو معلوم وعلى هذا          ،  ال سباب وال ختاصم فيها    : بن زيد اأما قول   ) ٥/٢٥٥(
  .ال تذهب بعقوهلم فيقع منهم اللغو كما يكون ذلك من مخر الدنيا: ن قال من املفسرين أن املرادجيمل قول م



 

 -١٦٢-

  سورة النجم

  

… ⎯ŸΩ⊆ς√ υ⎫Κς…Ω⁄ ⌠⇑Ψ∨ γŒΗΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ψ©ΨΘΤŠΩ⁄ υϖ⎫Ω⁄⎯ιΡ∇Τ<√≅… (18)  ≈  

رأى جربيل عليه السالم يف صورته اليت يكون فيهـا          : قال مقاتل    -١٧٢  
  .)١(واتايف السم

                                                 
   .عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ومقاتل بن حيان) ٩/٩٢( أورده القرطيب يف تفسريه ) ١(

 )٤٨٥٨(  تفسري سـورة الـنجم،     –ويف قول مقاتل هذا إشارة إىل ما رواه البخاري يف صحيحه يف التفسري              
  . رأى جربيل يف صورته له ستمائة جناح: قال) لقد رأى من آيات ربه الكربى : ( باب

انظـر  . يريد جربيل يف صورته يف رفرف، والرفرف البساط أو الفراش أو ما يقعد عليه             ): رأى رفرفاً   ( وقوله  
  ) ٢/٩٢( القرطيب 

  .لسنة كما هو ظاهروعلى هذا فيكون قول مقاتل هذا من مجلة ما فسر به القرآن با  
أن املراد رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم جلربيل وهو يف رفرف            . بن عباس رضي اهللا عنه    اومبثل قول مقاتل قال       
  .  أخضر قد سد األفق  
أن املراد رأى رفرفـاً     : عند هذه اآلية خالفاً بني املفسرين بني من قال        ) ١١/٥١٩(وقد حكى اإلمام الطربي       
ربيل عليه السالم وال يظهر يل ذلك وال سيما أن الراوي هلذا وهو عبد اهللا بن مسعود حكى                  أخضر، أو رأى ج     
أنه رأى جربيل عليه السالم له ستمائة جناح وتلك هي اآليات الكربى اليت رأها النيب صلى اهللا عليه وسـلم،                      
رأى جربيل على ذلك الرفـرف      وعلى ذلك فاملراد أنه     . وما الفائدة يف أنه قد رأى رفرفاً أخضر قد سد األفق            
عن ) ٢/٩٢(وقد حكى القرطيب    .  األخضر الذي سد أفق السماء كما هو مفسر يف رواية عبد اهللا بن مسعود               
: يريد أنه جربيل عليه السالم يف صورته يف رفـرف والرفـرف           : قال) رأى رفرفاً   ( اإلمام البيهقي عند قوله       
اً بني القولني اللذين ذكرمها اإلمام الطربي بل مها مبعىن واحـد ألن             فال يظهر يل أن هناك فرق     .  هـ.أ. البساط  
 .الرفرف ما يقعد عليه وجيلس كالبساط وغريه  



 

 -١٦٣-

  لقمـرسورة ا
  
… ⎟Ξ≤⎯•ΩΤ †Ω⇒Ψ⇒ΣΤ∼⎯∅ςΚ†ΨŠ (14)  ≈  

  .)١( حبفظنا:قال -١٧٣  
  
… _∫:…Ω∞Ω– ⇑Ω∧ΠΨ√ Ω⇐†ς® Ω≤Ψ⊃Ρ® (14)  ≈  

 ثواباً ملـن    ، فعلنا به وم من أجناء نوح وإغراق قومه        :قال مقاتل  -١٧٤  
   .)٢( وهو نوح عليه السالم، وجحد أمره،كان كفر به

                                                 
  ).٩/١٢٢(وذكره القرطيب يف اجلامع .  من قول مقاتل بن حيان). ٧/٤٢٩(أورده البغوي يف تفسريه ) ١(

  ).٩/١٢٢(طيب القر: بأمرنا، وقيل مبرأى منا، وقيل بوحينا    ينظر:  وقيل  
أي مبرأى منا ألنه هو الذي يتطابق مع صفه العني ويلـزم            ) بأعيننا  ( واألقرب واهللا أعلم أن املراد بقوله       : قلت  

  . من ذلك احلفظ والكالءة كما فسره مقاتل وغريه
و غري ذلك فهي وأما قول من قال يف األعني بأا األعني النابعة من األرض، أو بأعني املالئكة املوكلني حبفظها أ             

  .من التأويالت البعيدة املخالفة ملقتضى النص القرآين يف إضافة الضمري إىل اهللا تعاىل

  . من قول مقاتل بن حيان) ٧/٤٢٩(أورده البغوي يف معامل الترتيل ) ٢(
  . جزاء ملا كان كفر من أيادي اهللا ونعمه: أي، مبعىن ما ) من (  وقيل    

أنظـر البغـوي               .  أي ملن كفر باهللا وكذب رسـله       ، والفاء ،بفتح الكاف ) ن كَفَر   جزاء ملن كا   ( :وعلى قراءه   
  ). ٩/١٢٢( القرطيب ). ٧/٤٢٩(
 وكسر الفاء يكون املراد بالكفر التكذيب أي        ،بضم الكاف ) جزاء ملن كان كفر     (على القراءة املشهورة    : قلت  

  . وهوما عناه مقاتل يف تفسريه. ه وأغراق املكذبني من أجنائن به فعلنا م ما فعلناجزاًء ملن كذب نوح ومل يؤم
 فظاهر أن املراد ملن كفر باهللا ويلزم عليه تكذيب الرسل وعـدم             ، والفاء ،بفتح الكاف ) كفر  ( وأما على قراءة    

  .واهللا أعلم. اإلميان م



 

 -١٦٤-

  سورة الواقعــة 
  
…  ℑ ξ⁄⎯ŸΨ♠ ξ ⎡Σ∝πΘΩ∨ (28) ≈ 

   .)١( هوا ملوقر محالً:قال مقاتل -١٧٥  

                                                 
  .ومقاتل بن حيان، وجماهد، من قول الضحاك) ٩/١٨٨(أورده القرطيب يف تفسريه ) ١(

 وأيب األحوص   ، وجماهد ، وعكرمه ،بن عباس اهو الذي خضد اهللا شوكه فال شوك فيه وهذا مروي عن            :  وقيل  
كذا نتحدث أنه املوقر الـذي ال       : أيضاً أم قالوا  ، وجماهد، بن عباس وروى عن ا  ) ٤/٢٨٩(ابن كثري   وغريهم  
  . شوك فيه

 ♠ℑ  ξ⁄⎯ŸΨ  …أليس اهللا تعاىل يقـول       ( :سالمل عليه ا  أما كونه  ال شوك فيه فقد دل الدليل عليه وهو قوله           : قلت  

ξ ⎡Σ∝πΘΩ∨ ≈ ،                  ا لتنبت مثراً تفتق الثمرة منها عن اثنني وسبعنيكل شوكه مثره فإ خضد اهللا شوكه فجعل مكان

  ). ٤/٢٨٩(ابن كثري : أخرجه احلاكم وصححه انظر) لوناً من طعام ما فيها لون يشبه اآلخر 
  ). ٢/٣٢٠(املعجم البن فارس .  لشجرة أذا كسرت شوكتهاخضدت ا: والعرب تقول  
وأما كونه ملئ بالثمر فهذا قد يفهم من الالزم فإنه إذا جعل يف كل شوكه مثرة لزم من ذلك ثقل أصلها بالثمر                        

والظاهران املراد هذا وهذا فإن سدر الدنيا كثري الشوك قليل         ): ٤/٢٨٩(بن كثري   اوالواقع يشهد بذلك لذا قال      
ويف هذا مجـع    .  هـ.ثمر ويف اآلخرة على العكس من هذا ال شوك فيه وفيه الثمر الكثري الذي أثقل أصله أ                ال

  .بني القولني



 

 -١٦٥-

  سورة احلديــد
  
… ⎯¬ς√Κς… Ξ⇐Κ<†Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⇐Κς… Ω⊗Ω↑⎯⎨µð ⎯¬Σ™ΣŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ξ≤πΤ{ΨϒΨ√ ϑðΨ/≅… †Ω∨Ω⎝ Ω©Ω∞ΩΤ⇓ Ω⇑Ψ∨ ΘΞ⊂Ω™<√≅… (16) ≈   

 كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أخذوا يف           :قال مقاتل  -١٧٦  
  .)١( اآلية≈ ∫ς√Κς… Ξ⇐Κ<†Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ¬⎯ …ء من املزاح فأنزل اهللا شي

  

                                                 
ثنا حممد بن   ، ثنا حممد بن علي     ، قرأت على حممد بن الفضل      : قال) ٨/٢٨٩: (بن أيب حامت يف تفسريه    اأورده  ) ١(

  ...). عن مقاتل به، عن بكري بن معروف ، مزاحم 
  . وعزاه البن أيب حامت) ٨/٥٨( والسيوطي يف الدر املنثور   
أن هذه اآلية نزلت يف املنافقني بعد اهلجرة بسنة، وذلك أم سألوا سلمان الفارسي ذات يـوم فقـالوا               : وقيل  

فأخربهم أن القرآن أحـسن     "حنن نقص عليك أحسن القصص      "حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب، فرتلت        
اهللا نـزل   : ( ه فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء اهللا مث عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فرتل               قصصاً من غري  

حدثنا عن التـوراة فـإن فيهـا    : فكفوا عن سؤاله ما شاء اهللا مث عادوا فقالو ). أحسن احلديث كتاباً متشااً     
  .العجائب فأنزل اهللا هذه اآلية

وال أراه يثبت ألنه من رواية الكليب وهو مضعف عند أهل            ) ٤٧٠/ ص  : ( وقد ذكر هذا الواحدي يف أسبابه       
أمل يأن للذين آمنوا أن ختـشع       : ( وأصح منه وأشهر ما رواه مسلم يف صحيحه يف التفسري باب قوله           . احلديث

مـا  : أن هذه اآلية نزلت يف املؤمنني، قال عبد اهللا بن مسعود          ) ٣٠٢٧( برقم   ) ٤/٢٣١٩( قلوم لذكر اهللا    
  . إال أربع سنني) أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا : (  وبني أنا عاتبنا اهللا ذه اآليةكان بني

ولو أردنا أن نقدم بعض هذه األسباب على بعض لكان التقدمي هلذا األخري لكونه أصـحها، إال أنـين ال أرى          
ح عند التعارض، وال تعارض بـني هـذه         ضرورة إىل ترجيح أحدمها على اآلخر إذ ينبغي أن نعمد إىل الترجي           

إذا : األسباب املذكورة فيكون ذلك من باب تعدد األسباب والنازل واحد كما قال شيخ اإلسالم بن تيميـة                
ذكر أحدهم لآلية سبباً نزلت ألجله، وذكر اآلخر سبباً فقد ميكن صدقهما بأن تكون نزلـت عقـب هـذه                    

وعلى ذلك فليس مانعاً أن تكون اآلية شـاملة         ).١٦١/٥٤٥(: وانظر أيضاً ) ١٣/٣٤٠(الفتاوى  ) األسباب  
  . للمذكور



 

 -١٦٦-

… Ω©†ς≠ΩΤ⊇ Σ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ΣŸΩ∨ΚΚς‚⎮≅… (16) ≈  
 ملا طالت آماهلم ال جـرم قـست         : أي ، األمد هذا األصل   :قال -١٧٧  
   .)١(قلوم

  
  

                                                 
     . من قول مقاتل بن حيان) ٤/٢٦٧( أورده الثعاليب يف تفسريه ) ١(

ليس بعيداًَ أن حيمل طول األمد يف اآليةبطول الزمان بينهم وبني أنبيائهم، فكان آخر ذلك أن آل األمر إىل                   : قلت  
  .عن مواعظ اهللا فقست قلوم بسبب ذلكامليل إىل الدنيا واإلعراض 

وجيوز أن يكون هذا النهي عن مماثلة أهل الكتاب يف قسوة القلوب بعد أن وخبوا، ذلك أن بين إسرائيل كـان                       
احلق حيول بينهم ونبني شهوام وإذا مسعوا التوراة وإال خبيل خشعوا هللا ورقت قلوم فلما طال عليهم الزمـان                   

  .م القسوة، واختلفوا، وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغريهغلبهم اجلفاء واعتور
األمل كما فسره مقاتـل،     ) األمد  ( وسواء كان املراد بـ      ) ٤/٣١٢( وابن كثري   )  ٤/٤٧٧( الكشاف  : انظر  

  . أو الزمان أو الدهر، فإن هذا مما ال خيل مبقصود اآلية وهو ى املؤمنني عن مماثلة أهل الكتاب
ه اآلية هي األوىل يف اإلخبار عن أهل الكتاب بقسوة قلوم فقد ذكر اهللا تعاىل يف أكثر من موضع                   و ليست هذ    

ويف هذه اآلية الكرمية إخباره سبحانه عن السبب الذي آلت إليه قسوة قلوم وهو              . أن ذلك هو نعتهم وصفتهم    
 √Ω∧Ψ‰ΩΤ⊇ ¬Ξ™Ψ∝πΤ⊆ΩΤ⇓ ⌠¬Σ™Ω⊆ΗΤΩΤ‘∼ΨΘ∨ ⌠¬Σ™ΗΤΠς⇒Ω⊕ς† …طول األمد، كما أخرب سبحانه عن السبب اآلخر وهو نقص امليثاق بقولـه              

†ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ⌠¬Σ™ΩŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ∃_◊Ω∼ΤΤΨ♥ΗΤΩΤ∈ ≈ ١٣( املائدة .(  

 ’ΘΩ¬Ρ …فيصلح أن تكون هذه التفصيالت القرآنية يف أسباب قسوة القلب مبنية مل قوله عن أهـل الكتـاب                     

πŒΩ♥ΩΤ∈ ¬Ρ∇ΣŠ⎡Ρ∏Σ∈ ... ≈ ٧٤( اآلية البقرة .(  



 

 -١٦٧-

… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⇒Ψ∨…ƒ∫Ω⎝ −Ψ©ΨΤ√⎡Σ♠Ω≤ΨŠ ⎯¬Ρ∇ΨΤπ⎣Σÿ Ξ⇐⎯κς∏πΤ⊃Ψ® ⇑Ψ∨ −Ψ©ΨΩ∧⎯šΩΘ⁄ (28)  ≈  

 ) أُولَئَك ُيؤَتونَ أَجَرُهم َمرَتينِ بَِما َصَبُروا     ( ملا نزلت    :قال مقاتل  -١٧٨  
 لنـا   : فقالوا ،فخر مؤمنوا أهل الكتاب على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم          

  . )١( فأنزل اهللا اآلية،ك على الصحابة فاشتد ذل،أجران ولكم أجر

                                                 
ثنا حممد بـن    ، ثنا حممد بن علي     ،  قرأت على حممد بن الفضل     :قال) ٨/٢٨٩(بن أيب حامت يف تفسريه      اأورده  ) ١(

والبغـوي يف تفـسريه                ). ٢٤٠/ ٩( والقـرطيب يف تفـسريه      . عن مقاتل به  ، عن بكري بن معروف     ، مزاحم  
  . وعزاه للطرباين يف األوسط). ٨/٦٧( والسيوطي يف الدر). ٨/٤٥( 

يعطكم ضـعفني   : واملعىن.وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه وحيفظه ذلك من السقوط         . احلظ: واملراد بالكفل   
من األجر إلميانكم بعيسى واألنبياء قبل حممد عليه الصالة والسالم، مث بإميانكم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم حني                  

  . لراكب من السقوط حيصنكم هذا الكفل من العذاب كما حيصن الكفل ا،بعث نبياً
 وأم يؤتـون    ،ال يستقيم هذا التأويل من مقاتل مع من زعم أن هذه اآلية حتمل على مؤمين أهل الكتاب                : قلت  

أجرهم مرتني كما يف اآلية اليت يف سورة القصص وكما يف حديث أيب موسى األشعري أن النيب صلى اهللا عليه                    
رواه ) احلـديث   ..  أهل الكتاب أمن بنبيه وأمن يب فله أجران        رجل من : ثالثة يؤتون أجرهم مرتني   ( وسلم قال   

   ). ١/٥٣(ومسلم يف اإلميان ) ١/١٩٠( البخاري يف العلم 
فال ميكن أن حتمل اآلية إال على من آمن من أهل الكتاب دون غريهم وقد ذهب إىل ذلك بن عباس ووافقه على                        

  .  رحم اهللا اجلميع) ١٢/٦٩٣(ار بن جرير الطربي وهو اختي، وعتبه بن أيب حكيم ، هذا التفسري الضحاك 
أن اخلطاب للمؤمنني كما ذهب إليه مقاتل وسعيد بن جبري يكون املقصود حينئذ لـيعلم               : أما على قول من قال      

أهل الكتاب أم ال يقدرون على أن ينالوا شيئاً من فضل اهللا الذي تفضل به على من أمن بالنيب صلىاهللا عليـه                      
  . قدرون على دفع ذلك الفضل الذي تفضل اهللا به على املستحقني لهوسلم وال ي

 خطاباً ألهل الكتاب ويكون حديث أيب  موسـى          هل الكتاب على أن تكون آية القصص      أي أن اخلطاب لغري أ      
  . األشعري مفسراً لتلك اآليةويف هذا مجع بني النصني كما ال خيفى

 وقد وجـه ذلـك      ، بل جعله األية حمتملة اخلطاب للفريقني      بشئ) ٤/٤٨٢( ومل جيزم الزخمشري يف الكشاف        
  .بتوجيهات قيمة فلريجع إليه



 

 -١٦٨-

  سورة اــادله 
… ⇑ΨΘ∨ Ξ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⇐Κς… &†ΤΘΩ♠:†Ω∧ΩΤΩÿ (3)  ≈  

  )١(. املس النكاح: قال مقاتل -١٧٩  
… †Ω™ΠΡΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… Ω™∼Ψ∈ ⌠¬ΤΡ∇ς√ Ν…⎡Σ™Πς♥Ω⊃ΩΤ ℑ Ξ♦Ψ∏ΗΤΤΩ•Ω∧<√≅… Ν…⎡Σ™Ω♥<Τ⊇≅†ΩΤ⊇ Ξ˜Ω♥<⊃Ωÿ ϑðΣ/≅… ∃⌠¬Ρ∇ς√ (11) ≈  

 وكان رسول اهللا صلى     ، أنزلت هذه اآلية يوم اجلمعة     :قال مقاتل  -١٨٠  
 وكان يكرم أهل بدر من املهاجرين       ، ويف املكان ضيق   ،اهللا عليه وسلم يف الصفه    

 فجاء ناس من أهل بدر يوماً وقد سبقوا إىل الس فقاموا حيال النيب              ،واألنصار
 فردوا عليهم فقاموا علـى      ، مث سلم على القوم    ،ليهم فرد ع  ،صلى اهللا عليه وسلم   

 فشق ذلك على الـنيب عليـه        ، هلم اأرجلهم ينتظرون أن يوسع هلم فلم يفسحو      
 فأقام من الس بقدر النفـر       ، وأنت يا فالن   ، قم يا فالن   ه فقال ملن حول   ،سالملا

 وعـرف   ، فشق ذلك على من أقيم من جملسه       ، بني يديه من أهل بدر     االذين قامو 
  .)٢(ةي فأنزل اهللا اآل،النيب الكراهية يف وجوههم

                                                 
  . ومقاتل بن حيان، من قول  الزهري، وقتادة  ) ٤/٣٢٢( بن كثري يف تفسريهاأورده  )١(

النكاح، أي اجلماع هو قول مجهور املفسرين فال حيل للمظاهر وطء امرأته الـيت ظـاهر     "التماس  "وقول مقاتل     
منها ما مل يكفر، واختلفوا يف حترمي ما سوى الوطء من املباشرات قبل التكفري، كالقبلـة، والتلـذذ، فـذهب                    
األكثرون إىل أنه ال حيرم سوى الوطء وهذا ما قد يفهم من قول مقاتل قياساً على احليض فإنه حيرم الوطء دون                     

  . سائر االستمتاعات
  ) ٤/٣٢٢( بن كثري ا) ٨/٥٢( املعامل .  يتناول الكلوذهب بعضهم إىل أنه حيرم ألن اسم التماس  
 إال أنه ال مانع من دخول ما        ، وأن غلب إطالقه يف القرآن على اجلماع       ،)املس(وهذا هو األظهر من لفظ      : قلت  

  ). ٤/٣٢٢(بن كثري ا .ليس له أن يقبلها وال ميسها حىت يكفر: لذا قال الزهري. دون ذلك لصدقه عليه
من حديث عكرمه عـن بـن       ) ١١٩٩( رقم  ) ٣/٥٠٣: ( السنة ما رواه الترمذي يف سننه     ويشهد لذلك من      
ما محلك على ذلك    : ين ظاهرت من امرأيت فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال         يا رسول اهللا إ   : أن رجالً قال  : اسعب

قال الترمذي حـسن    ) فال تقرا حىت تفعل ما أمرك اهللا به         : رأيت خلخاهلا يف ضوء القمر قال     : يرمحك اهللا قال  
علـى  ) التماس(مشول وعموم للجماع وما دونه مما دل على صدق لفظ           ) فال تقرا : (غريب صحيح، ففي قوله   

 .النكاح وغري النكاح
  .عن مقاتل بن حيان) ٨/٢٩٠(بن أيب حامت يف تفسريه اأورده  )٢(



 

 -١٦٩-

  
… ⌠¬ΣΤ<⊆Ω⊃πΤ→ςΚ…ƒ∫ ⇐Κς… Ν…⎡Σ∨ΨΠŸΩ⊆ΤΣ Ω⇐⎯κΤΩŠ π⎟ΩŸΩÿ ⎯ψΡ∇ΗΤ⎥Ω⎡⎯µ⎧ð– &ξŒΗΤΩΤ∈ΩŸΩ″ (13)  ≈  

سأل الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حـىت           : قال مقاتل  -١٨١  
 اهللا صلى اهللا عليه      فكان الرجل منهم إذا كانت له احلاجة إىل نيب         ،أحفوه باملسألة 

 ، فاشتد ذلك علـيهم    ،وسلم فال يستطيع أن يقضيها حىت يقدم بني يديه صدقة         
  .)١(≈ ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯ψΠς√ Ν…⎝ΣŸΨ⎨µð– ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… χ⁄⎡Σ⊃Ω⎜∅ ε¬∼ΨšΘΩ⁄ (12)⇐ … : الرخصة بعد ذلكفأنزل اهللا

                                                                                                                                            
والبغوي يف تفـسريه    . ن أيب حامت   وعزاه إىل ب   .من قول مقاتل بن حيان    ) ٤/٣٢٥(بن كثري يف تفسريه     اوأورده    

) ٨/٨١(والسيوطي يف الدر املنثـور    .عن مقاتل ) ٩/٢٦٥( والقرطيب يف ا جلامع   .  عن مقاتل بن حيان   ) ٨/٥٧(
. عن مقاتل ) ٢٧٦/ ص  ) ( أسباب الرتول   ( وذكره الواحدي يف    . بن أيب حامت  اعن مقاتل بن حيان وعزاه إىل       

نزلت اآلية يف جمالس الـذكر      : خمتصراً عن قتادة أنه قال    ) ٧٤٩-٧٤٨/ ص) (أسباب الرتول   ( والسيوطي يف   
  . ذلك أم كانوا إذا رأو أحدهم مقبالً ضنوا مبجالسهم عند رسول اهللا فأمرهم اهللا أن يفسح بعضهم لبعض

ويف هذه اآلثار وغريها دليل على ضعف قول من قال أا جمالس القتال إذا أصطفوا للحرب ألنه ورد أن هـذا                       
لس كان يوم اجلمعة كما سبق عن مقاتل أو أنه كان جملس ذكر هللا كما ورد عن قتادة وال ميكـن األخـذ                       ا

  . بالعموم ملخالفته هلذه اآلثار
وميكن أن يستدل بالشمول لضعف قول من قال من املفسرين أن ذلك خاص مبجلس النيب صلى اهللا عليه وسلم                     

لس ومل خيصص بذلك جملساً دون آخر فيبقى األمر على اإلطالقفإن اهللا أمر املؤمنني أن يتفسحوا يف ا. 
  .عن مقاتل بن حيان) ٨/٢٩٠(بن أيب حامت يف تفسريه اأورده  )١(

  .  سعيد بن أيب عروبهوعزاه إىل، ومقاتل بن حيان ، من قول قتادة ) ٤/٣٢٨(بن كثري يف تفسريه اوأورده   
  .عن مقاتل) ٨/٨٤( وأورده السيوطي يف الدر  
فقدموا بني يـدي    ( واحلسن البصري أن هذه نسخت ما قبلها وهوقوله         ، وعكرمة  ، بن عباس   اونقله مبعناه عن      

ــسري او . عن مقاتل بن حيان ) ٨/٦٠( وأورده البغوي يف تفسريه). جنواكم صدقة  ــوزي يف زاد امل ــن اجل ب
) ٧٤٧/ص( أسباب الرتول    والسيوطي عن ). ٤٧٦( وذكره الواحدي يف أسباب الرتول      . عنه أيضاً ) ٨/١٩٥(

 . عن مقاتل بن حيان وعزاه البن أيب حامت



 

 -١٧٠-

… ⇐Κς… Ν…⎡Σ∨ΨΠŸΩ⊆ΤΣ Ω⇐⎯κΤΩŠ π⎟ΩŸΩÿ ⎯ψΡ∇ΗΤ⎥Ω⎡⎯µ⎧ð– &ξŒΗΤΩΤ∈ΩŸΩ″ (13)  ≈  
 .)١( إمنا كان عشر ليالٍ مث نسخ:قال مقاتل -١٨٢  

 

                                                 
  . عن مقاتل) ٩/٢٧١( وأورده القرطيب يف تفسريه ). ٨/٦١( أورده البغوي يف معامل الترتيل  )١(

ما بقي  : بن عباس اوقال  . ماكان ذلك إال ليلة واحدة    : وقال الكليب ) ٥/١٩٠( وأورده الشوكاين يف فتح القدير        
  . عة من النهار مث نسخ وكذا قال قتادةإال سا

مل يرد ما يدل على حتديد املدة اليت كانت بني حكم اآليةوناسخها إال أنه ورد أن تلك املدة كانت زمنـاً                    : قلت  
عن علي رضي اهللا عنه أنه      ) ١٩٤-٩/١٩٢ (- تفسري سورة اادلة   –يسرياً وذلك مبا رواه الترمذي يف التفسري        

هذا : ( قال الترمذي ) ب اهللا مل يعمل ا أحد قبلي وال يعمل ا أحد بعدي وهي آية اادلة                أية يف كتا  ( قال    
صـفحة  ) ١٧١٤( وبن حبان يف موارد الظمآن برقم       ) ١/٢٢٣: ( واحلديث أخرجه أبو يعلى   ) حسن غريب   

ث ينفرد عـن    منكر احلدي ": وقال) ٢/١٠٩: ( ويف سنده علي بن علقمة ذكره بن حبان يف اروحني         ) ٤٧٣(
  ". يف حديثه نظر ": وقال) ٣/١٤٦: ( علي مبا ال يشبه حديثه وذكره الذهيب يف امليزان

وا عن اادلـة حـىت      : وعليه فاحلديث قد يرتقى بطرقه من حضيض الضعف إىل أوج احلسن، لذا قال جماهد               
 )٨/٦٠( املعامل .  خصةيتصدقوا فلم يناجه إال على رضي اهللا عنه، تصدق بدينار وناجاه مث نزلت الر



 

 -١٧١-

   سورة احلشر
   
… Ω⇐⎡ΣŠΞ≤µ⎪µ〉⎯ ¬Σ™ΩΤ⎡Σ∼ΣΤŠ ⌠¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς†ΨŠ ⎟ΨŸ⎯ΤÿςΚ…Ω⎝ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… (2) ≈  

 فـإذا   ،كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقاتلـهم        :قال مقاتل  -١٨٣  
 وكان اليهود إذا علو     ،التقأظهر على درب أو دار هدم حيطاا ليتسع املكان لل         

  .)١( نقبوا من أدبارها مث حصنوها ودربوها، أو دار، أو غلبوا على درب،مكاناً
  

… †Ω∨ ψΣΤ⎯⊕ς≠ΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ ]◊Ω⇒∼ΠΨ√ ⎯⎝ςΚ… †Ω∑⎡Σ∧ΣΤ⎯{Ω≤ΩΤ Ζ◊Ω∧ΜΞ⎥:†ΩΤ∈ υϖ⎠ς∏Ω∅ †Ω™ΨΤ√⎡Σ″ΡΚ… Ξ⇐<′ΜΞ†Ψ‰ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… (5) ≈  
ول اهللا صـلى اهللا عليـه        بعث بنو قريظة يقولون لرس     :قال مقاتل  -١٨٤  

 فأنزل اهللا هذه األية     ، فما بالك تأمر بقطع األشجار     ،وسلم إنك تنهى عن الفساد    
  .)٢(الكرمية

                                                 
مـن قـول     ) ٩/٦(من قول مقاتل بن حيان وذكره القرطيب يف اجلامع          ) ٤/٣٣٣(بن كثري يف تفسريه     اأورده    )١(

بن عباس أيضاً  والـسيوطي يف الـدر املنثـور           امن قول   )  ٨/٧٠( والبغوي يف معامل الترتيل      .عبداهللا بن عباس  
  . وعزاه للبيهقي) ٨/٩٧(
انوا يقلعون العمد وينقضون السقوف وينقبون اجلدران ويقلعون اخلشب حىت األوتاد خيربوا            ك: بن زيد اوقال    

كان املسلمون خيربون ما يليهم من ظاهرها واليهـود         : وقال قتادة .  لئال يسكنها املؤمنون حسداً من أنفسهم     
  .خيربوا من ظاهرها

وعزاه إىل حممد بـن     . ومقاتل بن حيان  ، وقتادة   ، عن يزيد بن رومان   ) ٤/٣٣٥(بن كثري يف تفسريه     اأورده    )٢(
واصله يف مـسلم يف      ) ٢٧٩/ ص  ( مبعناه والواحدي يف أسباب الرتول      )  ٨/٧١( إسحاق والبغوي يف تفسريه   

وأخرجه الترمذي يف التفسري    . جوار قطع أشجار الكفار وحتريقها    ) ١٠( باب  ) ١٧٤٦( كتاب اجلهاد والسري    
  . هذا حديث حسن غريب: ورة احلشر من طريق بن عباس رضي اهللا عنه وقالمن س) ٥٩( باب ) ٣٣٠٣( 
ورواه يف عدة مواضـع     .. ) ما قطعتم من لينة   ) ( ٢( باب  ) ٤٨٨٤( ومن طريقة أخرجه البخاري يف التفسري         

ذكر ) ٣/٣٧٨/٤٠٨( ينظر سرية بن هشام     . باب احلرق يف بالد العدو    ) ٢٦٢٥( أخرى وأبو داود يف اجلهاد      
  .سري إىل خيربامل



 

 -١٧٢-

  

… ⌠⎡ς√Ω⎝ Ω⇐†ς® ⌠¬Ξ™ΨŠ &β◊φΤ″†ð±ΩΤ (9)  ≈  
   .)١( فاقه:قال مقاتل -١٨٥  

… Ξ™Ω‘Ω∧ς® Ξ⇑ΗΤς≠⎯∼Πς↑√≅… <′ΞΜ… Ω©†ΩΤ∈ Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γ⎛π„Ψ√ ⌠≤Σ⊃⎯{≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ Ω≤Ω⊃ς® Ω©†ΩΤ∈ ⎠ΨΤΠ⇓ΜΞ… χ∫ϖ⎟Ξ≤ΩΤŠ ð∠⇒ΘΨ∨ ⌡⎠ΠΨΤ⇓ΜΞ… 〉∩†ΩςΚ… 

ϑðΩ/≅… ϑð‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (16)  ≈  

 ، وكان هلـا أربعـة أخـوة   ، كانت امرأة ترعى الغنم   :قال مقاتل  -١٨٦  
 فحملـت   ، فرتل الراهب ففجر ا    : قال ،وكانت تأوي بالليل إىل صومعه راهب     

 فقتلها  ، فإنك رجل مصدق يسمع قولك     ،ها مث ادفن  ،فأتاه الشيطان فقال له اقتلها    
 فلما أحبلها   ، هلم أن الراهب فجر باختكم     : فأتى الشيطان إخوا فقال    ،مث دفنها 

 واهللا لقد رأيت البارحة     : فلما أصبحوا قال رجل منهم     ،قتلها يف مكان كذا وكذا    
  فقصها فقال اآلخر   : قال ، قالوا ال بل قصها    ،رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك      

 فقالوا واهللا مـا     ، فقال اآلخر وأنا واهللا قد رأيت ذلك       ،وأنا واهللا لقد رأيت ذلك    
 فأتوا فأنزله مث    ،ا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب      فانطلقو :هذا إال لشيء قال   

                                                 
ثنا حممد بـن  ، ثنا حممد بن علي ، قرأت على حممد بن الفضل : قال) ٨/٢٨٩(بن أيب حامت يف تفسريه  اأورده  ) ١(

  . عن مقاتل به، عن بكري بن معروف ، مزاحم 
  . وعزاه البن أيب حامت ) ١٠٧ / ٨( والسيوطي يف الدر املنثور   
الق، وأصلها من االختصاص، وهواالنفراد بـاألمر، فاخلـصاصة     هي يف األصل احلاجة واإلم    "اخلصاصة  ": قلت  

  . االنفراد باحلاجةأي ولو كان م فاقة وحاجة إىل ما أثرو به من أمواهلم وأنفسهم
أما باعتباره امساً فهو كل ما دل على فرجه ومشله تقـول            . مل قول مقاتل   باعتباره مصدراً وعليه ميكن أن حي      هذا  

  : صاصه السحاب أي من فرجته ومنه قول ذي الرمةبدا من خ: العرب للقمر
ــيالً  ــدا كل ــصاصه فب ــاب خ  أص

  

 كال وانغلّ سـائره انغـالال       
  

وأن شئت قلـت مـن        . وخصاص البيت فرجته، عرب عن الفقر الذي مل يسد باخلصاصةكما عرب عنه باخللة  
  .اخلصاص، واخلص بيت من قصب أو شجر وذلك ملا يرى فيه من اخلصاصة

القـرطيب   ). ١٢/٤١(الطـربي   ).  ١٤٩/ص( املفردات للراغب   ).   ٢/١٥٢( معجم مقاييس اللغة       : انظر  
  ).٤٣٤(  الرمة ديوان ذي) ٩/٢٧(



 

 -١٧٣-

 إين أنا الذي أوقعتك يف هذا ولن ينجيـك منـه      :انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال    
 قال فسجد له فلما أتوا      ،ا وقعتك فيه  غريي فاسجد يل سجده واحدة وأجنيك مم      

  .)١(به ملكهم تربأ منه وأُخذ فقتل

                                                 
من رواية بن جرير بسنده عن عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا عنـه، مث                ) ٤/٣٤٢( بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

 حيان، واشتهر عند كثري من الناس أن هـذا العابـدهو            بن عباس، وطاووس، ومقاتل بن    اوكذا روى عن    : قال
  . بن عباساعن ) ٨/٨٢( وأورده مطوالً البغوي يف املعامل . برصيصا الكافر

ال دليل على أن هذه القصة الواردة عن بعض عباد بين إسرائيل هي املقصودة من اآلية وحدها بل هـي                    : قلت  
 اا هي املراده وحدها باملثل بل هي منه مع غريهـا مـن الوقـائع                 ال ،كاملثال هلذا املثل الذي ضربه اهللا لليهود      

ومن هنا يتبني اغترار كثري من املفسرين يف إدراج هذه الواقعة حتت هذه اآلية دون التعـريج علـى                   ،املشاكلة هلا 
ذا قـال   مع العلم أن هذا مثل ضرب ليهود بين النضري بسبب غرور املنافقني إياهم ول               .املعىن املراد من اآلية

فال دليـل إذن    ) ١٢/٤٩: ( قال الطربي .  عامة الناس  ≈ …≅}⎯⊂Ξ™Ω‘Ω∧ς® Ξ⇑ΗΤς≠⎯∼Πς↑√≅… <′ΞΜ… Ω©†ΩΤ∈ Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓γ⎛π„Ψ√ ⌠≤Σ …:     جماهد

على أن هذا اإلنسان إنسان بعينه بل املراد كمثل الشيطان إذ سول لإلنسان والعياذ باهللا الكفر فلما دخل فيه تربأ                  
  .≈ …≅√>⊕ΠΨΤ⇓ΜΞ… 〉∩†ΩςΚ… ϑðΩ/≅… ϑð‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⎠⌡ …: منه وتنصل وقال



 

 -١٧٤-

  سورة املمتحنـــة
  

… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω Ν…⎝〉ϒΨΠςΩΤ ⎟ΠΞ⎝ΣŸΩ∅ ⌠¬Σ{ΘΩ⎝ΣŸΩ∅Ω⎝ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√⎯⎝ςΚ…  (5) ≈  
  . )١( نزلت يف حاطب بن أيب بلتعه:قال مقاتل -١٨٧     

  

… ‚ΠςΜΞ… Ω©⌠⎡ΩΤ∈ Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… Ψ©ΤΤ∼ΨΤŠςΚ‚Ψ ΘΩ⇐Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΤπΤ♠ςΚ‚Ω ð∠ς√ :†Ω∨Ω⎝ 〉∠Ψ∏⎯∨ςΚ… ð∠ς√ ð⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨ ξ∃∫π⎠Ω→ (4)  ≈  
 يف االسـتغفار    : أي ليس لكم يف ذلـك إسـوة أي         :قال مقاتل  -١٨٨  

   .)٢(للمشركني
  

… ⎠Ω♥Ω∅ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ð™Ω⊕µ⎪µð⎯– ⎯ψΡ∇Ω⇒Τ⎯∼ΩΤŠ Ω⇐⎯κΩΤŠΩ⎝ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… ¬ΣΤ⎯ΤÿΩ †Ω∅ ¬Σ™⎯⇒ΤΠΨ∨ _〈ΘΩ Ω⎡ΘΩ∨ (7) ≈  
 فـإن   ، نزلت هذه اآلية يف أيب سفيان صخر بن حرب         :قال مقاتل  -١٨٩  

  .)٣( فكانت هذه مودة ما بينه وبينه،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج ابنته

                                                 
العويف : وهكذا قال : مث قال ، ومقاتل بن حيان، والسدي     ، عن عروه   ) ٤/٣٤٧: ( بن كثري يف تفسريه   اأورده  )  ١(

وغري واحد أن اآليات نزلت يف حاطب بن أيب بلتعه، واحلـديث أصـله يف               ، بن عباس، وجماهد، وقتادة     اعن  
ومسلم يف فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا           ) ٦/١٤٣( هاد، باب اجلاسوس    البخاري يف اجل  

: وأخرجـه الترمـذي يف التفـسري      )  ١٩٤٢-٤/١٩٤١) ( ٢٤٩٤( وقصة حاطب بن أيب بلتعه برقم       . عنهم
: أسـباب الـرتول للواحـدي     : انظـر ). ٦٠-٢٨/٥٩: ( من سورة املمتحنة والطربي يف تفسريه     ) ٣٣٠٥(
  .)٤٨٥/ص(

، بن عباس، وجماهد، قتـادة ومقاتـل بـن حيـان      امث قال هكذا قال     )  ٤/٣٤٩( بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ٢(
تأسوا بإبراهيم إال يف استغفار إبراهيم ألبيـه        : قال املفسرون، واملعىن  : بن اجلوزي اقال  . وغري واحد ، والضحاك

  ).٦/٢٠٣( وانظر الدر ) ٨/٢٣٥( سري زاد امل. فال تأسوا به يف ذلك فإنه كان عن موعده وعدها إياه

مبعنـاه أن   ) ٩/٥٢(عن مقاتل بن حيان، وأورده القرطيب يف تفسريه          )  ٤/٣٥٠: ( بن كثري يف تفسريه   اأورده  ) ٣(
املودة تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أيب سفيان حيث النت عند ذلك عريكـه أيب سـفيان،                     

  . واسترخت شكيمته يف العداوة
 .ويف الذي قاله مقاتل نظـر     ) ٤/٣٥٠:  (بن كثري قال  اغري أن   . بن عباس رضي اهللا عنه    اومبثل قول مقاتل قال       

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أيب سفيان قبل الفتح وأبو سفيان أمنا أسلم ليلة الفـتح               
ية عن عبد اهللا بن عباس أنه بلغة تزويج النيب صـلى اهللا  ئ الروا ! بن كثري غريب    اوهذا الرأي من    . بال خالف 

وأكثر املفسرين  ).  ٩/٥٢: ( تفسري القرطيب : ينظر.   عليه وسلم بابنته وأبو سفيان مشرك فليس هناك تعارض        
، واحلارث بن هـشام  ، على عموم حكم اآلية من إسالم الكفار بعد فتح مكة وخمالفتهم املسلمني كأيب سفيان    

  ).٤/٣٥٠: ( وغريهم وقد ساق بن كثري يف تفسريه  األدلة على ذلك،  حزام وحكيم بن



 

 -١٧٥-

… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… ⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω– 〉ŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ξ‹.Ω≤Ξ•ΗΤΩ™Σ∨ ΘΩ∃⇑Σ∑⎡Σ⇒Ψ™ΩΤ⎯∨≅†ΩΤ⊇ (10) ≈  
 كان يف صلح احلديبية ما وقع بني رسول اهللا صلى اهللا            :قال مقاتل  -١٩٠  

 على أن ال يأتيك منا رجل وأن كـان          : فكان فيه  ،عليه وسلم وبني كفار قريش    
 علي أن ال يأتيك منا أحد وأن كان على          : ويف رواية  ،على دينك إال رددته إلينا    

   .)١(إال رددته إلينادينك 
  

… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΩΤΤÿ ϑ〉⎠Ξ‰Πς⇒√≅… …ς′ΞΜ… ð∉ƒ∫:†Ω– 〉ŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ð∠Ω⇒Τ⎯⊕Ψÿ†ΩΤ‰ΣΤÿ υϖ⎠ς∏Ω∅ ⇐Κς… ‚Πς φ⇔<®Ξ≤⎯↑ΣΤÿ Ψϑð/≅†ΨΤŠ †_ΤΤΛΤΤ⎯∼ΤΩ→ ‚ΩΩ⎝ 

Ω⇑Τ<∈Ξ≤πΤ♥ΩΤÿ ‚ΩΩ⎝ Ω⇐κΞ⇓⌠∞ΤΩÿ ‚ΩΩ⎝ ð⇑<∏ΣπΤ⊆ΩΤÿ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸΗΤς√⎯⎝Κς…  (12)  ≈  
 أنزلت هذه األية يوم الفتح بايع رسول اهللا الرجـال           :قال مقاتل  -١٩١  

 حيلفهن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال           ،على الصفا وعمر بايع النساء    
 وال يقتلن أوالدهن وال يأتني ببهتان يفترينه        ، وال يزنني  ،وال يسرقن     ،يشركن

تقـتلن   فلمـا قـال وال       : قال ، وال يعصينه يف معروف    ،بني أيديهن وأرجلهن  
 ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً فـضحك عمـر حـىت           :أوالدكن قالت هند  

  .)٢(استلقى

                                                 
ومقاتل ، والزهري ، بن زيد، وعبد الرمحن ، من قول عروه و والضحاك     ) ٤/٣٥١(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

) ٩/٥٥ ( والقرطيب يف تفسريه  . عن مقاتل بن حيان   ) ٨/٩٧( والبغوي يف معامل الترتيل     .  والسدي، بن حيان   
والواحدي . من رواية مقاتل بن حيان    ) ٧٦٦/ص  ) ( أسباب الرتول   ( والسيوطي يف   . ومقاتل، بن عباس   اعن  
فعلى هذه الرواية تكـون     ) ٤/٣٥١: (قال ابن كثري  .  بن عباس امبعناه عن   ) ٢٨٤ص  ) ( أسباب الرتول   ( يف  

  .هذه اآلية خمصصة للسنة وهذا من أحسن أمثله ذلك

وابن حيان  ) ٨/١٠٠( والبغوي يف معامل الترتيل   . من قول مقاتل بن حيان    ) ٤/٣٥٥( كثري يف تفسريه     بناأورده  ) ٢(
 ) ٨/١٠٠(وأورده القرطيب مبعناه عن السلف      ) ٨/١٣٩( والسيوطي يف الدر املنثور   ). ٨/٢٥٨( يف البحر احمليط  

 )٩/٦٣  .(  



 

 -١٧٦-

  الصف سورة 
… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω¬Ψ√ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡ΣΤ∏ΤΩ⊕πΤ⊃ΩΤ (2) ≈  

 قال املؤمنون لو نعلم أحب األعمال إىل اهللا لعملنا به           :قال مقاتل  -١٩٢  
 ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉ˆΨ™Σÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎡ΣΤ∏ΨΗΤΩ⊆Σÿ ℑ … :اهللا على أحب األعمال إليـه فقـال       فدهلم  
−Ψ©Ψ∏∼Ψ‰φΤΤ♠ †⊥ΤΠ⊃Ω″ ≈    فبني هلم فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 أحبكم  : وقال ≈ Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω¬Ψ√ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡ΣΤ∏ΤΩ⊕πΤ⊃ΩΤ† …مدبرين فأنزل اهللا    
   .)١(إيل من قاتل يف سبيلي

                                                 
بن كثري يف تفـسريه     اوأورده  . ومقاتل بن حيان   ،بن عباس   امن قول   ) ٤/٣٥٩( بن أيب حامت يف تفسريه    اأورده  ) ١(

أا نزلت توبيخاً لقـوم     : وأورده مبعناه عن قتادة والضحاك    . ومقاتل بن حيان  ، بن عباس   امن قول   )  ٤/٣٥٩(
أا ، وزيد بن أسلم    ، وبن زيد   ، وكذا عن جماهد    .كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ومل يكونوا فعلوا ذلك         

والسيوطي يف الدر املنثور    .وعزاه إىل املفسرين  ) ٨/١٠٧( وأورده البغوي يف معامل الترتيل    . القتالنزلت يف شأن    
والقرطيب يف  ) ٨/٢٦١( من قول مقاتل بن حيان وعزاه إيل بن أيب حامت وابن حيان يف البحر احمليط                ) ٨/١٤٦(

) ٢٨٥/ص(ب الـرتول  بتمامـه       بن عباس وعبد اهللا بن رواحة، والواحدي يف أسبا        امن قول    ) ٩/٧٠(اجلامع  
  ). ٧٦٧ص ( والسيوطي يف أسباب الرتول 

قعدنا : عن عبد اهللا بن سالم قال     : من سورة الصف  ) ٥/٣٨٤( واحلديث رواه الترمذي يف تفسري القرآن       : قلت  
اكم واحل. لونعلم أحب األعمال إىل اهللا لعملناه     : نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا          

وهـو  : بقوله) التلخيص  ( وصححه وتعقبه الذهيب يف     . تفسري سورة الصف  ) ٦١( باب  ) ٣٨٠٦( يف التفسري   
بن كثري األدلة على إراده هذا املعىن من القرآن وأن اآلية نزلت حني متنعوا فريضة            اوقد ذكر   . مسلسل إىل املؤلف  

 ⎝ψς√Κς… Ω≤ΩΤ ⎠ς√ΞΜ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω™∼Ψ∈ ⎯¬Σ™ς√ Νϖ…⎡ΠΡ⊃Ρ® ⎯¬Ρ∇ΩÿΨŸ⎯ΤÿΚς… Ν…⎡Σ∧∼ΨΤ∈Κς…Ω⎯ …: اجلهاد عليهم فلما فرض نكس عنه بعضهم كقولـه تعـاىل          

Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ Ω〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ∞√≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ð Ψ̂Ρ® Σ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ Σ©†ΩΨ⊆<√≅… …ς′ΞΜ… χ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ Ω⇐⎯⎡Ω↑µ⎪µ⎯ð ð♣†Πς⇒√≅… Ψ◊ΩΤ∼πΤ↑Ως® ϑðΨ/≅… ⎯⎝ςΚ… ΠςŸΩ→Κς… &_◊ΩΤ∼πΤ↑Ω Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈Ω⎝ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ 

ðψΨ√ ðŒ⎯‰ΩΤς® †Ω⇒Τ⎯∼ς∏Ω∅ Ω©†ΩΨ⊆<√≅…...  ≈     وقولـه تعـاىل  ).  ٧٧(  اآلية  النساء :… Σ©⎡Σ⊆ΩÿΩ⎝ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω⌠⎡ς√ πŒς√ΘΞ∞ΣΤ⇓ β∃〈Ω⁄⎡Σ♠ :…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ 

πŒς√Ξ∞⇓ΚΡ… β〈Ω⁄⎡Σ♠ β◊Ω∧ς∇⎯™ΘΣ∨ Ω≤Ψ{Σ′Ω⎝ †Ω™∼Ψ⊇ 〉∗©†ΩΨ⊆<√≅… ðŒ⎯ΤÿςΚ…Ω⁄ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ℑ ¬Ξ™ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ τ≥Ω≤ΘΩ∨ Ω⇐⎝Σ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… Ω≤ςℵ≠Ω⇓ ϑγ⎠Ψ↑πΤ⎜⊕Ω∧<√≅… Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ψ∨ γ∃‹⎯⎡Ω∧<√≅…... ≈ 
  .)٢٠( حممد اآلية 



 

 -١٧٧-

… ψΣ™ΤΠςΤ⇓ςΚ†ς® χ⇑ΗΤΩΤ∼⎯Τ⇒ΣΤŠ τ↓⎡Σ″⌠≤ΘΩ∨ (4) ≈  
  .)١( ملتصق بعضه إىل بعض:قال مقاتل -١٩٣  

                                                 
  . من قول مقاتل بن حيان) ٤/٣٦٠(بن كثري يف تفسريه اأورده ) ١(

بـن  اوقال  . لصف يف القتال  ملتصق بعضه يف بعض من ا     : وكالم السلف يدور حول هذا املعىن ال جياوزه فقيل          
  . أمل تر إىل صاحب البنيان كيف ال حيب أن خيتلف بنيانه: وقال قتادة.عباس مقبالً ال يزول ملصق بعضه ببعض

وإن اهللا صف املؤمنني يف قتاهلم، وصفهم يف صالم فعليكم بأمر           . فكذلك اهللا عز وجل ال حيب أن خيتلف أمره          
   )  ٤/٣٦٠( ابن كثري : رأنظ.  اهللا فإنه عصمة ملن أخذ به

وعلى هذا فاملراد أم يلتصقون ببعضهم البعض يف قتال العدو إلن ذلك أدعى لقوم، وشـده بطـشهم                  : قلت  
  .بالعدو واهللا أعلم



 

 -١٧٨-

  اجلمعـــــة سورة 
  
… …ς′ΞΜ…Ω⎝ Ν…⎯⎝ςΚ…Ω⁄ [〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ ⎯⎝ςΚ… …[⎡Τ⎯™ς√ Νϖ…⎡Τϑ〉∝Ω⊃⇓≅… †Ω™⎯∼Τς√ΜΞ… ð∉⎡Σ{Ω≤ΩΤΩ⎝ &†_∧ΞΜ⎥:†ΩΤ∈ (11) ≈  

 وكان  ، كانت التجارة لدحيه بن خليفه قبل أن يسلم        :قال مقاتل  -١٩٤  
 وتركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماً علـى           ، فانصرفوا إليها  ،معها طبل 

   .)١(املنرب إال القليل منهم

                                                 
وقد صح بذلك اخلرب عن     : األثر مث قال  .... وزعم مقاتل أن التجارة   : قال) ٤/٢٦٨(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

وإذا رأوا جتارة   (عري مرة املدينة ورسول اهللا خيطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجالً فرتلت              قدمت  : جابر قال 
  .أخرجاه يف الصحيحني) أو هلواً انفضوا إليها 

قد . ما زعمه مقاتل بن حيان هو أن العري اليت قدمت املدينة كانت لدحيه بن خليفه وذلك قبل أن يسلم                   : قلت  
أن التجاة اليت رأوها كانت زيتاً قدم به دحيه الكليب من الشام             ، والسدي  ، فاري  نقله الطربي عن أيب مالك الغ     

وعليه أكثر  ). فجاءت عري من الشام     ( وعليه حيمل حديث جابر رضي اهللا عنه يف قوله          ) ٩٨-١٢/٩٧(الطربي  
واألثر أورده  .   املدينة املفسرين أن اآليةنزلت عتاباً على ما وقع من اإلنصراف يوم اجلمعة إىل التجارة اليت قدمت              

 تفـسري   –عن مقاتل وأصله يف البخـاري       ) ٨/١٢٤( والبغوي يف معامل الترتيل     ) ٨/١٦٦( السيوطي يف الدر    
قوله تعاىل  : ومسلم يف اجلمعة باب   )  ٨/٦٤٣) ( وإذا رأوا جتارةً أو هلواً انفضوا إليها        : (  باب –سورة اجلمعة   

عـن أيب   : والترمذي يف تفسري سورة اجلمعـة     ) ٨٦٣( برقم  ) ٢/٥٩٠) (ليها  وإذا رأوا جتارةً أو هلواً انفضوا إ      (
هكـذا ذكـره    : وقـال ) ١٧١(وقد أورده احلافظ بن حجر يف الكايف الشايف         ) ٣٣١٠(،  )٥/٣٨٥: ( هريرة

  .الواحدي عن املفسرين وذكره الثعليب مث البغوي عن احلسن بغري إسناد



 

 -١٧٩-

  التغابــــن سورة 
  
… ð∠Ψ√.ς′ Σ⋅⎯⎡Ωÿ %Ξ⇑ΣΤŠ†Ω⎜⊕Πς√≅… (9)  ≈  

 ويـذهب   ، الغنب أعظم من أن يدخل هؤالء إىل اجلنة        :قال مقاتل  -١٩٥  
   .)١(بأولئك إىل النار

  

… ⇑Ω∨Ω⎝ ?⇑Ψπ∨⎣Σÿ Ψðϑ/≅†ΨŠ ΨŸ⎯™Ωÿ Ι&Σ©Ω‰<∏ΩΤ∈ (11)  ≈  
   .)٢( )إنا هللا وإنا إليه راجعون  ( : يعين يسترجع يقول:قال مقاتل -١٩٦  

  
   

                                                 
 Ω∨Ω⎝ ?⇑Ψπ∨⎣Σÿ⇑ …: وقد فسر ذلك بقوله تعاىل: ن قول مقاتل بن حيان مث قالم) ٤/٣٧٦( بن كثري يف تفسريه  اأورده  ) ١(

Ψϑð/≅†ΨŠ ⎯™Ω∧⎯⊕ΩÿΩ⎝ †_™Ψ∏ΤΗΤΩ″ ⌠≤ΠΨ⊃ς∇Σÿ Σ©ΤΤ⎯⇒Ω∅ −Ψ©Ψ†ΩΛΤΤΤΘΨ∼Ω♠ Σ©<∏Ψ⎯ŸΣÿΩ⎝ ξŒΗΤΤΠς⇒Ω– ⎟Ξ≤⎯⎨µð– ⇑Ψ∨ †Ω™Ψ⎨µð⎯š Σ≤ΗΤΩ™πΤΤ⇓ςΚ‚⎮≅… φ⇔ΤÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†Ω™∼Ψ⊇ &…_ŸΤΩΤŠΚς… ð∠Ψ√.ς′ ƒ⎯⎡Ω⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… 

 ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ν…⎡ΣΤŠΠςϒΩ{Ω⎝ :†ΤΩ⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… 〉 Η̂ΤΩ™π″Κς… Ξ⁄†Πς⇒√≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ ∃†ΩΤ™∼Ψ⊇ ð♦⎯Λ⎤ΨΤŠΩ⎝ Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… ≈   

تفاعل من الغنب، وهو فوت احلظ وهو غنب كل كافر بتركه اإلميان، وغنب كـل               : فالتغابن إذن على هذا الوجه      
أنه مستعار من تغابن القوم يف التجارة، وهو أن يغنب بعضهم بعضاً، لـرتول              : وقيل.  بتقصريه يف اإلحسان   مؤمن

  ). ٤/٥٤٨: ( الكشاف: أنظر. السعداء منازل األشقياء اليت كانوا يرتلوا لو كانوا أشقياء
. ومبثل قوله قال جماهد وقتادة    .رهو اسم من أمساء يوم القيامة ذلك أن أهل اجلنة يغبنون أهل النا            : بن عباس اقال    

  ).١٢/١١٥: ( الطربي

وأورده الزخمـشري يف    . من قول سعيد بن جبري، ومقاتل بـن حيـان         ) ٤/٣٧٦: بن كثري يف تفسريه   اأورده  ) ٢(
أن : وقد ظهر يل بالتأمل يف أقوال السلف يف تفسري هذه اآليـة           . وأظنه مقاتل :  قيل   بلفظ) ٤/٥٤٩(الكشاف    

   . هداية التوفيق وهداية اإلرشاد–عليها يف هذه اآلية شاملة لكال اهلدايتني، أعين اهلداية املنصوص 

لليقني فيعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، ومـا          ) يهد قلبه   : ( فهي تتمثل يف قول من قال أن املراد       : أما األوىل   
رجل تصيبه املصيبة فيعلم أا من      ال) يهد قلبه   : ( وقول من قال  . كقول عبد اهللا بن عباس    . أخطأه مل يكن ليصيبه   
  . كما هو املشهور عن علقمة. عند اهللا فري ضى ويسلم

هو االسترجاع عن حلول املصيبة، وال يبعد أن        : فهي تتمثل يف قول مقاتل وسعيد بن جبري أن املراد         : وأما الثانية   
، الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه        وبشر الصَّابِرِين (..... يكون مقاتالً قد انتزع ذلك من قوله تعاىل         

فاآلية شاملة من هذا الوجه لكال اهلدايتني، وقد تبني أن كالم الـسلف             ) ٥٥( البقرة أية    ) وإِنَّا إِلَيه راجِعونَ  
  .يدور حوهلما



 

 -١٨٠-

… Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… †Ω∨ ⎯¬ΣΤ⎯⊕ς≠ΩπΤ♠≅… (18) ≈  
 …≅/Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ† … : ملا نزل قول اهللا تعـاىل      : مقاتل قال -١٩٧  

ςΠ⊂Ωš −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ ‚ΩΩ⎝ ϑð⇑ΣΤ⎡Σ∧ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ ≈    فقـاموا حـىت     ، اشتد على القوم العمل 
 …  لى املسلمني  ية ختفيفاً ع   فأنزل اهللا هذه اآل    ،رحت جباههم قورمت عراقيبهم وت  

Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… †Ω∨ ⎯¬ΣΤ⎯⊕ς≠ΩπΤ♠≅… (18) ≈١( فنسخت اآلية األوىل(.  

                                                 
اتقوا اهللا  ( كاية النسخ هذه عند قوله      وقد مضت ح  . عن مقاتل بن حيان   ) ٤/٣٧٨( بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

مل تنسخ ال مكان اجلمع بني االيتني وقد        ) اتقوا اهللا حق تقاته   ( واألظهر أن قوله    ) ١٠٢( آل عمران   ) حق تقاته   
  .تقدم



 

 -١٨١-

  الطـــــالق سورة 
  
… ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ⊆ΨΠ∏ς≠ΩΤ⊇ Υφ⇔Ξ™ΨΠςŸΨ⊕Ψ√ (1)  ≈  

  .)١( الطهر من غري مجاع:قال مقاتل -١٩٨  

  

… ‚Ω ⎟Ξ⁄⎯ŸΩΤ ΘΩ™Ω⊕ς√ ϑðΩ/≅…  (5) ≈  
   .)٢( هي الرجعة:قال مقاتل -١٩٩  

  
 … ‚ΩΩ⎝ ΘΩ⇑Σ∑⎝ΘΣ⁄:†Ω∝ΣΤ Ν…⎡Σ⊆ΘΞ∼ð∝ΣΨ√ ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ (6) ≈  

 أو ختـرج مـن      ، يعين يضاجرها لتفتدي منه مباهلـا      :قال مقاتل  -٢٠٠  
  .)٣(مسكنه

                                                 
وبـن سـريين، وقتـادة،      ، واحلسن  ، وجماهد  ، بن عمر، وعطاء    اعن  ) ٤/٣٧٩(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

ال يطلقها وهي حـائض وال يف       : بن عباس اوقال  . ، ومقاتل بن حيان، وعكرمة، والضحاك     وميمون بن مهران  
  ). ٤/٣٧٩(ابن كثري . طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حىت إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة

 دخول ا، ألن غري املدخول ـا ال عـدة         مأي لزمان عدن وهو الطهر وهذا لل      ) لعدن  : ( بن اجلوزي اقال    
  ).٨/٢٨٨(زاد املسري . عليها

من قول فاطمة بنت قيس، والشعيب، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل          ) ٤/٣٧٩: (بن كثري يف تفسريه   اأورده  )٢(
والـشوكاين يف فـتح القـدير       . من قول مقاتـل   ) ٩/١٤٦: (وأورده القرطيب يف اجلامع   . بن حيان، والثوري  

أراد بـاألمر هنـا الرغبـة يف        : قال مجيع املفسرين  ).٩/١٤٦: (قال القرطيب يف تفسريه   . عن مقاتل ) ٥/٢٩٥(
التحريض على طالق الواحدة، والنهي عن الثالث، فإنه إذا طلق ثالثاً أضر بنفسه عنـد النـدم                 : واملعىن.الرجعة

  .هافاآلية على هذا الوجه مقرره ملضمون ما قبل. على الفراق والرغبة يف االرجتاع، فال جيد إىل املراجعة سبيالً

عـن  ) ٥/٣٠٠: ( والشوكاين يف فتح القـدير    . عن مقاتل بن حيان    ) ٤/٣٨٤: ( بن كثري يف تفسريه   اأورده  ) ٣(
يطلقها فإذا بقي عليها    : قيل يف املسكن وبه قال جماهد، وقيل      : هنا) التضييق  ( وقد اختلف يف املراد بـ      . مقاتل

:  يف املسكن لداللة ما قبله عليـه وهـو قولـه           :وقد يقوى قول من قال    . وبه قال أبو الضحى   . يومان راجعها 
  ).اآلية ... اسكنوهن من حيث سكنتم(



 

 -١٨٢-

  التحـــرمي  سورة
  
  

… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉⎠Ψ‰ΘΩ⇒√≅… ðψΨ√ Σ⋅ΘΞ≤Ω⎨Τµ〉š :†Ω∨ ΘΩ™ΩšΚς… ϑðΣ/≅… ∃ð∠ς√ (1) ≈  
 فعوتـب   ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحرم       آىل   :قال مقاتل  -٢٠١  

   .)١(يف التحرمي وأمر بالكفارة يف اليمني
  

                                                 
من قول مسروق، وقتادة، والشعيب، والضحاك، واحلسن، ومقاتل بـن          ) ٤/٣٧٨( بن كثري يف تفسريه     اأورده  )١(

العسل، أو هـو    اخلالف واقع بني أهل العلم يف الشيء الذي حرمه النيب صلى اهللا عليه وسلم بني كونه                 و. حيان
وما ذهب إليه مقاتل هو القول بأن احلـالل الـذي  حرمـه علىنفـسه                . ماريه جاريته صلى اهللا عليه وسلم     

واملشهور أنه أمنا حرم العسل كما أخرج ذلك البخاري يف أكثر مـن             ). آىل  ( هوجاريته ومملوكته بدليل قوله     
 – تفسري سورة التحـرمي      –ويف التفسري   .٣٧٥-٩/٣٧٤) مل حترم ما أحل اهللا لك       ( باب  . موضع يف الطالق  

ومسلم يف أكثر من موضع يف الطالق، بـاب وجـوب           .٨/٦٥٦) يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك          ( باب  
  ). ٢/١١٠٠(و ) ١٤٧٤(برقم ) ١١٠٢-٢/١١٠١(الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالق 

 صلى اهللا عليه وسلم كال األمرين، العسل ومارية وذلك ملا           ال مانع من أن يكون الشيء الذي حرمه النيب        : قلت  
  : يلي

أن يف ذلك مجعاً بني النصوص، وأعماالً هلا واألصل أن اجلمع بني النصوص أوىل من أعمال أحدها وترك                  : ًأوال  
  . األخر

ا البخاري يف التفسري    أن قصة حترمي مارية على نفسه صلى اهللا عليه وسلم هي أيضاً يف البخاري، فقد رواه               : ثانياً  
 كما رواها مسلم يف صـحيحه       ٨/٦٥٦)   باب يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك             - تفسري سورة التحرمي     –

  ). ١٤٧٣( رقم ٢/١١٠٠باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالق 
صلى اهللا عليه وسلم له، وليس ترجيح قـول         أن اهللا تعاىل مل يبني ما هو الشيء الذي وقع حترميه من النيب              : ثالثاً  

بأوىل من اآلخر الشتراكهما يف حكم اآلية، وإذا جاز محل أحد األقوال على اآلخر حبجة اآلية جاز محل القول                   
  .اآلخر على اآلية حبجة اآلية إذ من املقرر أن ترجيح االحتماالت على بعضها غري وارد



 

 -١٨٣-

… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ π‹ςΚ†ΘΩ‰ΩΤ⇓ −Ψ©ΨΤŠ Σ®Ω≤Ω™<ℵ≡ςΚ…Ω⎝ ϑðΣ/≅… Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ð∩ΘΩ≤Ω∅ ΙΣ©Ω∝⎯⊕ΩΤŠ (3) ≈  
 وإمنـا هـم     ، مل يطلق رسول اهللا صلى اهللا حفـصه        :قال مقاتل  -٢٠٢  
 وإا من   ، قوامه ، ال تطلقها فإا صوامه    :لسالم وقال  فأتاه جربيل عليه ا    ،بطالقها

  .)١( فلم يطلقها،نسائك يف اجلنة

                                                 
والبغـوي يف معـامل الترتيـل       . ن سعيد بن جبري، ومقاتل، والضحاك     ع) ٤/٣٩٠(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

والقرطيب يف تفـسريه    . عن مقاتل بن حيان   ) ٨/٣٠٩( بن اجلوزي يف زاد املسري    اعن مقاتل وأورده    ) ٨/١٦٤(
)٩/١٧٣ (  
  . وعزاه البن مردويه) ٨/٢١٩( والسيوطي يف الدر املنثور  
 صلى اهللا عليه وسلم نساءه شهراً وقعد يف مشربته حىت نزلت            ذلك أن حفصه عندما أخربت عائشة اعتزل النيب         

واحلديث بطوله أخرجه البخاري، باب الغرقة والعلية املشرفة وغري املشرفة يف الـسطوح وغريهـا               . أية التخري 
) وأن تظـاهر  (ومسلم يف الطالق، باب اإليالء واعتزال النساء وختيري من وقوله           . واللفظ له ) ١١٦-٥/١١٤(

  ).١٤٧٩(برقم ) ١١١٣ -١١١١ (عليه 



 

 -١٨٤-

  املزمـــــل  سورة
  
… ⎠ΨΤ⇓⎯⁄ς′Ω⎝ Ω⇐κΨŠΠΨϒς∇Σ∧<√≅…Ω⎝ ⎠ΨΤ√Ο⎝ΚΡ… Ψ◊Ω∧⎯⊕Πς⇒√≅… ⎯ψΣ™<∏ΠΞ™Ω∨Ω⎝ ⏐„∼Ψ∏ΩΤ∈ (11) ≈  

 ومل يكن إال يسري حىت قتلوا       ، نزلت يف املطعمني ببدر    :قال مقاتل  -٢٠٣  
   .)١(دربب

                                                 
  عنه أيضاً ) ٨/٣٩٢( بن اجلوزي يف زاد املسرياو. عن مقاتل بن حيان) ٨/٢٥٥( أورده البغوي يف معامل الترتيل) ١(

مث ذكر قول عائشة رضي اهللا عنها ملا نزلت هـذه           .عن مقاتل وزاد وهم عشرة    ) ١٠/٤٣(والقرطيب يف اجلامع      
وأظن : بلفظ قيل) ٥/٣٨٩( وكذا أورده الشوكاين يف فتح القدير  . عت وقعة بدر  اآلية مل يكن إال يسرياً حىت وق      

  . القائل مقاتل
  ).٢٧١: ( ، أسباب الرتول للواحدي)١/٦٧١: (سرية بن هشام: انظر  



 

 -١٨٥-

  اإلنسانسورة 
  
… †_ΤΤ⇒⎯∼ΤΩ∅ †ΩΤ™∼ΨΤ⊇ υ⎠ΘΩ∧Ω♥ΣΤ ⎯„∼Ψ‰Ω♥<∏Ω♠ (18) ≈  

 ويف  ، مسيت سلسبيالً ألا تسيل علـيهم يف الطـرق         :قال مقاتل  -٢٠٤  
 وشراب اجلنة على    ، من جنة عدن إىل أهل اجلنان      ، تنبع من أصل العرش    ،منازهلم

   .)١( وريح املسك،برد الكافور وطعم الزجنبيل

                                                 
وأورده القرطيب يف اجلـامع     . ومقاتل بن حيان  ، من قول إىب العالية     ) ٨/٢٩٧(أورده البغوي يف معامل الترتيل      ) ١(

  . عنهما أيضاً) ١٠/١٢٥(
سلسة منقادة هلم يصرفوا حيث     : وقال قتادة . سلسبيالً ألا يف غاية  السالسة تتسلسل يف احللق        : وقال الزجاج   

   )١٢/٦٢٦(.واختار بن جرير أا تعم ذلك كله.شاؤوا
ا ال مـسرح     ظاهر يف أن مثل هذا القول مم       ،ما ذكره مقاتل يف صفة السلسبيل وأا تنبع من أصل العرش          : قلت  

  .واهللا أعلم.  فيكون له حكم الرفع على ما هو مقرر يف علم احلديث،الجتهاد فيه



 

 -١٨٦-

  النبـــأ  سورة
  

… †Ω⇒Τ<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ γ‹.Ω≤Ψ±⎯⊕Σ∧<√≅… _∫:†ΤΩ∨ †_Τ–†ΤΠς•ς’ (14) ≈  
   .)١( املعصرات أي السموات:قال مقاتل -٢٠٥  

… Ω⇐κΨ‘ΤΨ‰ΗΤΠς√ :†Ω™∼Ψ⊇ †_ΤŠ†Ω⊆⎯šςΚ… (23) ≈  
 ⇓Ν…⎡ΣΤ∈⎝ΣϒΩΤ⊇ ⇑ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬ΤΣ{ΩŸÿΞ∞Πς … هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل       :قال مقاتل  -٢٠٦        

‚ΠςΜΞ… †[ΤΤŠ…ΩϒΩ∅ ≈) ٢(.   

                                                 
وأورده البغوي يف تفـسريه        .  ومقاتل بن حيان  ، من قول أيب بن كعب      ) ١٠/١٥١(أورده القرطيب يف اجلامع     ) ١(

   .ومقاتل بن حيان، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن جبري ، من قول احلسن ) ١٣١ /٨(
  : ثالثة أقوال) املعصرات ( و يف املراد بـ . وقتادة، من قول احلسن  ) ١٢/٣٩٩( وأخرجه الطربي يف تفسريه  
، وقتادة، ومقاتل بن سليمان والكليب    ، وجماهد، وعكرمة، أا الرياح وبه قال ابن عباس     : والثاين. ما ذكر : أحدها  

، والـضحاك واحلـسن   ، وأبوالعالية، وعكرمة، ابن عباس أا السحاب وبه قال     : والثالث. وزيد بن أسلم وابنه   
   ).٤/٤٦٣( ابن كثري .  والثوري، والربيع بن أنس

يظهر يل ان قول من قال أن املراد باملعصرات السحاب أقوى من غريه ألا هي اليت حتمل املاء والرياح سبب                    و   
 ⊆ϑðΣ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… 〉™Ψ♠⌠≤ΣΤÿ Ω˜ΗΤΩΤÿΘΞ≤√≅… Σ⁄κΨ‘ΣΩΤ⊇ †_ΤŠ†Ω™ΤΩ♠ ΙΣ©〉≠Σ♥⎯‰ΤΩ∼ΤΩΤ⊇ ℑ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ð∪⎯∼Τς® Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ΙΣ©Ρ∏Ω⊕⎯µ⎪µð–Ω⎝ †_Τ⊃Ω♥Ψ® ⎟Ω≤ΩΩΤ …: لذلك كما قال تعاىل   

ð⊄⎯ Ω⎡<√≅… Σ“Σ≤πΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ −∃Ψ©Ψ∏ΗΤς∏Ψ ≈   والقـرطيب   ، وأحسن ما يفسر به القرآن القرآن وهو ما اختاره الطربي           ) ٤٨( الروم ،
  .وابن كثري وغريهم

، قال ثنا عمرو بن أيب سـلمه        ، قال حدثين حممد بن عبد الرحيم الربقي        ) ٢/٤٠٥( ي يف تفسريه    أورده الطرب ) ٢(
وأورده . األثـر . فأخربنا عن مقاتل بن حيان) البثني فيها أحقاباً  ( عن قول اهللا    ، قال سألت أبا معاذ اخلراساين      

: عن مقاتـل قـال    ) ٨/٣١٥( لترتيل  عن مقاتل بن حيان والبغوي يف معامل ا       ) ٤/٤٦٥( بن كثري يف تفسريه     ا
يعين أن العـدد  ) فلن نزيدكم إال عذاباً    ( هذه اآلية منسوخة نسختها     : احلقب الواحد سبع عشرة ألف سنة قال      

  .عن بن زيد ومقاتل بن حيان) ١٠/٥٦٠( وأورده القرطيب يف تفسريه  .قد ارتفع واخللود قد حصل
  :وجهنيتل فيه بعد وذلك لية كما حكاه مقادعوى النسخ يف هذه اآل: قلت
أن هذه احلكاية للنسخ وقعت على أية خربية ومن املقرر يف علوم القرآن أن النسخ ال يقع يف األخبار وإمنا                    : أوالً  

يقع يف األمر والنهي أي ما يكون من قبيل اإلنشاء لذا استبعد هذا القول اإلمام الطربي يف تفسريه حيث قـال                     
  ). ١٠/٥٦(  كما استبعده القرطيب يف تفسريه ١٢/٤٠٥) ول وال معىن هلذا الق(....   

 فـذوقوا فلـن   ( أن ما عناه مقاتل من أراده اخللود وأن بقاءهم يف النار إىل وقت معني قد ارتفع بقولـه                   : ثانياً  
 واحلقب قد اختلـف   ). البثني فيها أحقاباً    ( اآلية حاصل يف اآلية اليت ادعى فيها النسخ وهو قوله           ) ـزيدكم  ن

املفسرون فيه خالفاً كثرياً إال أن الذي عليه أكثر املفسرين أن املراد به البقاء إىل ماال اية له وأن العـدد سـيق                
ويف هذا األخري مجع    ) ١/٥٦(انظر القرطيب   . للتعبري عن الكثرة ونظائره يف كالم اهللا تعاىل وأقوال السلف كثرية          

  .سخ إال إذا تعذر اجلمع وهو غري متعذر هنابني اآليتني إذ املقرر أنه ال يصار إىل الن



 

 -١٨٧-

… Ω⋅⌠⎡ΤΩÿ Σ⋅⎡Σ⊆Ωÿ Σ—⎝ΘΣ≤√≅… Σ◊ς∇ΞΜΜ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ ∃†⊥ΘΤΤ⊃ð″  (38) ≈  
 وأقرب إىل الرب عز وجل      ، الروح هو أشرف املالئكة    :قال مقاتل  -٢٠٧  

   .)١(وصاحب الوحي

                                                 
من ) ٩/١٣(بن اجلوزي يف زاد املسري      اوأورده  . من قول مقاتل بن حيان    ) ٤/٤٦٦(بن كثري يف تفسريه     اأورده  ) ١(

والـسيوطي يف الـدر املنثـور       .من قول مقاتـل   ) ١٠/١٦٢(وأورده القرطيب يف اجلامع     . قول مقاتل بن حيان   
  . عن مقاتل بن حيان) ٥/٣٧٠( والشوكاين يف الفتح القدير.نذر وأيب الشيخوعزاه إىل بن امل) ٨/٤٠٠(

  : وقد اختلف يف املراد بالروح هنا على ثالثة أقوال
  . والضحاك ، وسعيد بن جبري ، والشعيب ، أنه ملك من املالئكة قد يكون جربيل أو غريه، وهذا قول مقاتل: أحدها
  . بن عباساأنه أرواح بين آدم وهو قول : والثاين
. ٥٢ الشورى آية    ≈ …ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ :†ΩΤ⇒⎯Τ∼Ωš⎯⎝ςΚ… ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… †_š⎝Σ⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ &†ΩΤ⇓Ξ≤⎯∨ςΚ …: أنه القران وبه قال بن زيد وأحتج له بقوله        : والثالث

 – نظري   –األظهر يف   : قلت) ٥/٣٧٠: (فتح القدير ) ٩/١٣: ( زاد املسري ). ٤/٤٦٦: ( بن كثري ا: انظر
  :  يف هذا املوضع هم بنو آدم وذلك لعدة اعتباراتأن املراد بالروح هنا

  .أن األصل يف العطف اقتضاؤه املغايره: األول
وبعيد أن يراد بالروح هنا جربيل أو       .أن اآلية يف سياق قيام الناس عموماً يف ذلك املشهد العظيم لرب العاملني            : الثاين

  . لرب العاملنيغريه من املالئكة لكونه خيل مبقصود اآلية يف قيامهم مجيعاً
 ϑγ‡ΩΘ⁄ Ψ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ †Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ ∃Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Ρ∇Ψ∏⎯∧Ωÿ …: أنه قد يفهم من السياق أن الروح هم بنو آدم بقوله  : الثالث

Σ©⎯⇒Ψ∨ †_ΤŠ†ς≠Ψ ≈         م ال ميلكون اخلطاب بقولهحيث فسر كو ،… ∃†⊥ΘΤΤ⊃ð″ ‚Πς Ω⇐⎡Σ∧Πς∏Ω|ΩΩÿ ‚ΠςΜΞ… ⌠⇑Ω∨ Ω⇐Ψ′ςΚ… Σ©Τς√ Σ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅… Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ 

†_ΤŠ…Ω⎡Ω″ ≈مما يدل على أن املراد بالروح هنا هم من غري جنس املالئكة ، .  
  ). ال يتكلمون : ( هنا هو القرآن، فهذا ال يستقيم مع قوله جل ذكره بعده) الروح ( أما قول بن زيد أن     



 

 -١٨٨-

  ــارقسورة الط
  
 ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… υ⎠ς∏Ω∅ −Ψ©Ψ⊕⎯–Ω⁄ χ⁄Ψ †Ω⊆ς√ (8)﴾  

 ومن الشباب   ،ت رددته من الكرب إىل الشباب      إن شئ  :قال مقاتل  -٢٠٨  
   .)١(إىل الصبا

  

                                                 
عـن  ) ٥/٤٢٠( وأورده الشوكاين يف فتح القـدير  . عن الضحاك) ٩/٨٥( بن اجلوزي يف زاد املسري   اأورده  ) ١(

ومبثل قول مقاتـل هـذا ذهـب         ). ٦٥/ ص (  وابن القيم يف كتابه  التبيان يف أقسام القرآن .مقاتل بن حيان
الضحاك بن مزاحم ويظهر يل أن مقاتالً إمنا أخذ هذا القول عن الضحاك كما أخرجـه الطـربي يف تفـسريه            

مسعـت  : عن مقاتل بن حيان قال    ، قال ثنا احلسني    ، قال ثنا حيى بن واضح      ، حدثنا بن محيد    : لقا) ١٢/٩٣(
على ( ومنشأ اخلالف، الضمري يف قوله      ). ١٢/٩٣( وقد اختار هذا القول اإلمام الطربي       .األثر.. الضحاك يقول 

على رجعه إليـه    : سان يكون املعىن  هل يعود إىل اإلنسان أم يعود إىل املاء ؟ فمن قال إنه يعود إىل اإلن              ) رجعه  
أو أنه على رجعه من حال الكرب إىل الشباب ومـن الـشباب إىل              .  وقتادة، يوم القيامة قادر، وبه قال احلسن       

وأما من قال أن الضمري يعود إىل املاء، ففي معـىن           . الصبا ومنه إىل النطفة كما هو املشهور عن مقاتل بن حيان          
  : الكالم قوالن

  . على رد املاء يف اإلحليل لقادر:  قول جماهد):أحدمها(  
  .على رد املاء يف الصلب: قول عكرمة والضحاك): والثاين(  
  ).٥/٤٢٠( فتح القدير ) ٩/٨٥( زاد املسري : انظر  
ألنه ال ذكر لإلحليل حىت يتعني كون املرجع إليـه، وألن رد املـاء إىل اإلحليـل، أو         ! وهذان القوالن غريبان      

خروجه منه غري معروف، وال هو أمر معتاد جرت به القدرة، وهو وإن كان مقدوراً للرب تعاىل إال       الصلب بعد   
  .أنه مل جتر به العادة، مث أن مثل هذا ال يقرره الرب وال يستدل عليه وينبه على منكريه

على رجعه  :  واملعىن . عود الضمري إىل اإلنسان    – واهللا أعلم    –فاألقرب  ! وما قول مقاتل من هذين القولني ببعيد          
وألنـه  . إليه سبحانه يوم القيامة قادر لكون ذلك هو املعهود من طريقه القرآن من االستدالل باملبدأ على املعاد                

ألن اليوم الذي تبلى فيه السرائر يوم القيامـة         .وهو كالقيد للفعل بالظرف   ) يوم تبلى السرائر  (قال سبحانه بعده    
  ).٦٥ص (التبيان البن القيم : انظر.   إليه حياً يف ذلك اليومأن اهللا قادر على رجعه: واملراد



 

 -١٨٩-

  الفجـــر سورة 
﴿ Ξ⊗πΤΤ⊃ΤΠς↑√≅…Ω⎝ Ξ≤⎯ΤΤΩ⎡<√≅…Ω⎝ (3) ﴾  

 ، والوتر اليوم الذي ال ليلة بعده      ، الشفع األيام والليايل   :قال مقاتل  -٢٠٩
   .)١(وهو يوم القيامة

                                                 
من ) ١٠/٣٧( يف اجلامع    من قول مقاتل بن حيان، وأورده القرطيب      ) ٨/٤١٦( أورده البغوي يف معامل الترتيل      ) ١(

  ).٩/١٠٧( بن اجلوزي يف زاد املسريا وأورده .قول مقاتل
  . اختالفاً كثرياً وكل واحد منهم ذكر نوعاً من عموم هذه اآليةقد اختلف املفسرون يف املراد ذه اآلية: قلت  
فمنهم من جعل ذلك يف اخلالق، ومنهم من جعله يف اخللق، ومنهم من جعله يف الصلوات منها شـفع ووتـر،                       

  .  ومنهم من جعله يف العدد،ومنهم من جعله يف األيام والليايل
إن : والصواب من القول يف ذلك أن يقال : مث قال  ١٧٠ – ١٢/١٦٩وقد ذكر اإلمام الطربي بعض هذه األقوال          

اهللا تعاىل أقسم بالشفع والوتر ومل خيص نوعاً من الشفع وال من الوتر دون نوع خبرب وال عقل، وكل شفع ووتر                     
   ٠فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل أنه داخل يف قسمه هذا العموم قسمه بذلك 

زاد .  فلرياجـع : رين قوالً للمفسرين يف املراد بالشفع والوتر ومنها هذه األقوالبن اجلوزي عشاوقد ذكر  : قلت  
  ).٨/٣٤٦(وانظر الدر )  ٩/١٠٤( املسري



 

 -١٩٠-

  البلــــد سورة 
  
 ﴿ ⎯⎝ςΚ… †_Τ⇒∼Ψ∇⎯♥Ψ∨ …ς′ ξ◊ΩŠΩ≤⎯Ω∨ (16) ﴾   

   .)١( ذو العيال:قال مقاتل -٢١٠  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ومقاتل بن حيان، وقتادة ، وسعيد ، بن عباس امن قول ) ٤/٥١٥: ( بن كثري يف تفسريهاأورده ) ١(

ويف رواية  . بن عباس اال شيء يقيه من التراب وبه قال        املطروح يف الطريق الذي ال بيت له و       ) ذا متربة : ( وقيل  
  .الغريب عن وطنه: البعيد التربه، أي: ويف رواية عنه. الذي لصق بالدقعاء من الفقر، ليس له شيء: عنه

، )١٢/٥٩٦: ( الطـربي .  هو الذي ال أحـد لـه      : ن احملتاج، وقال سعيد بن جبري     الفقري املدي : وقال عكرمة   
  ). ٤/٥١٥: ( بن كثريا) ١٠/٦٢: (القرطيب

إذا افتقـر،   ) ترب  : ( وهذه األقوال قريبة املعىن من بعضها وهي تدور حول الفقر، وشدة احلال، والعرب تقول               
: معجـم مقـاييس اللغـة     : وأترب إذا استغىن وترب إذا افتقر حىت كأنه لصق بالتراب من شدة الفقرة، ينظر             

)١/٣٤٦.(  
 يل أن ذلك باعتبار ما يكون سبباً للفقر أو ما يؤول إليه صـاحب العيـال،                 فيظهر) ذو العيال : (أما قول مقاتل    

  .أنه الفقري املدين فهو باعتبار ما يؤول إليه الفقر من سؤال الناس وطلبهم: وكذا ما قاله عكرمة



 

 -١٩١-

  اخلامتة
  

يسر يل بلوغ خامتة حبثي وطـي       ، احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات         
 ويعلم اهللا أنه مامن صفحة فيه إال ويل فيها نظر بزياده أو نقص              ،فصوله ومباحثه 

  .وهذه نظرة اإلنسان يف كل ماكتبه لعلمه بضعفه ونقصه 
  :مهها سطر يف تتمة هذا البحث امور أا يومم

تبني انه عاش فتـرة     ) مقاتل بن حيان    ( من خالل التعرف على شخصية      : اوال  
 وأنـه   ،حياته يف العقد الثالث من اهلجره النبويه الشريفة يف بالد خراسان          

حيث تتلمذ علـى    ، ورعه موثوقه   ، وأنه شخصيه علمية    ، من أهل بلخ    
حىت خترج على يديه كبـار      ، ىل خمتلف البلدان    وارحتل إ ، كبار التابعني   

، اهل العلم للخوض يف جمال اشرف العلوم واجلها تفسري القرآن الكـرمي             
غري أنه تبني يل بعد البحث بأنه مل يثبت له مساع من احد من الـصحابه                

  .الكرام وامنا هو مرسل فيما يرويه عنهم 
يف التفسري وتبني أن منهجه     ) مقاتل بن حيان    ( القيت الضوء على منهج     : ثانيا  

واملـأثور عـن الـصحابه      ، وبالسنه  ، قائم على تفسري القرآن بالقرآن      
  .مث احتجاجه للقراءات غري أنه كان قله ، والتابعني

إذ جاء ) مقاتل بن حيان  ( احتلت اسباب الرتول مكان الصداره يف تفسري         : ثالثا
  .  يف توضيح النص القرآين مستعينا به، تفسريه حافال بذكر اسباب الرتول 

سجل البحث عناية مقاتل بن حيان بقضية النسخ إذ كان دائم االشـاره              : رابعا
  .اليه غري أنه خانته بعض دعاوى النسخ 

  



 

 -١٩٢-

تبني يل بأن تفسريه لآليات املتعلقة باألحكام كان قد احتـل مكانـا              : خامسا
ستنده اىل اصـوهلا    قهيه امل فهو ينهج التعمق يف املسائل الف     ، واسعا وهاما   

  . من القواعد الفقهيه وقد اتيت بأمثله على ذلكالشرعية
ه يف التفسري كانت    يف موضوع اجلانب اللغوي يف تفسريه اتضح أن لغت        : سادسا  

،  من اآليات    املقصودة األساسية املعاين   وإبراز،  واإلجياز   تتميز بالسهولة 
 بأحد صـور    القرآنية فظةوأنه لرمبا أول الل   ، ط املعىن   والتعمق يف استنبا  

  .املعىن 
سـيما كبـار     وال ،تأثر مبن قبله بالغ األثر     ) مقاتل بن حيان  ( تبني يل ان    : سابعا

التابعني منهم كعمر بن عبدالعزيز رضي اهللا عنه ومن عـرف بالتفـسري             
  . وجماهد والتأويل من شيوخه كالضحاك وقتادة

اىل قاتل قد امتد اثره من بعده       اتضح بأن م  : وعن اثره على املفسرين بعده      : ثامنا
برز من تأثر من املفسرين به هو اإلمـام         مجهره من املفسرين وبينت ان أ     

، بـن كـثري     ا و ،والقـرطيب ، بن اجلوزي   او، بن ايب حامت    او، الطربي  
وغريهم من كبار املفسرين وان هناك      ، والرازي   ، ةبن عطي اوالسيوطي و 

واالعتبار االعتداد الكثري من آراءه جعلت من اقواله مكان.   
سباب الـرتول   وأ، لوم القرآن كاإلتقان للسيوطي     ثبت اثره يف كتب ع     : تاسعا

، بن اجلـوزي    او، بن حزم   او، والناسخ واملنسوخ للنحاس    ، للواحدي  
 شـيبه يف    أيببن   أثره عند علماء احلديث والفقه كـا       وغريهم كما ثبت  

  ) .لقرآن احكام ا( وبن العريب يف ، والقرطيب ، املصنف 
 كمـا   ، أنه دائرة معارف أمل جبل الفنون والعلـوم        الدراسةاثبتت هذه   : عاشرا  

 واليت بدت كمرآه صادقه     ،اتضح ذلك جليا يف تفسريه لكثري من اآليات       
 وذلك مـن    ،انعكست عليها خصائص ومسات التفسري يف عهد التابعني       

اجلمع بـني    والذي يقوم على     ،خالل املصادر والقواعد اليت اعتمد عليها     
  .   املأثور والرأي 



 

 -١٩٣-

òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ@ @
@ @

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

א   
א ٢٧ ٦٦ 
א ٢٧ ٦٦ 
אא ٣٨ ٦٧ 
אא ٤٣ ٦٧ 
אא ٤٣ ٦٧ 
אאאא ٤٣ ٦٨ 
אאא ٤٥ ٦٩ 
א ٤٥ ٧٠ 
א  ٧٠ 
אא ١٢٩ ٧١ 
 ١٧٣ ٧١ 
א ١٧٧ ٧١ 
א ١٧٧ ٧٢ 
א ١٧٧ ٧٢ 
 ١٧٨ ٧٣ 
א ١٧٨ ٧٣ 
א ١٧٨ ٧٣ 
א ١٧٩ ٧٤ 
א ١٨٠ ٧٤ 
א ١٨٣ ٧٥ 
 ١٨٤ ٧٦ 
א ١٨٤ ٧٦ 



 

 -١٩٤-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

 ١٨٧ ٧٦ 
אאא ١٨٧ ٧٧ 
אא ١٨٨ ٧٧ 
אאא ١٩٠ ٧٨ 
 ١٩٣ ٧٨ 
אא ١٩٦ ٧٩ 
אא ١٩٥ ٨٠ 
א ١٩٧ ٨١ 
א ١٩٧ ٨٢ 
 ١٩٧ ٨٢ 
אא ١٩٧ ٨٣ 
 ٢٠٠ ٨٤ 
אאא ٢٠٨ ٨٤ 
אא ٢٢١ ٨٤ 
א ٢٢٢ ٨٥ 
אא ٢٢٤ ٨٦ 
אאא ٢٣١ ٨٦ 
אאא ٢٣١ ٨٧ 
א ٢٣٤ ٨٨ 
 ٢٨٥ ٨٨ 

@æa‹àÇ@Þe@ @@ @@ @

א ٧ ٨٩ 
 ٧ ٨٩ 
א ٧ ٩٠ 



 

 -١٩٥-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

אא ٦٧ ٩٠ 
אאא ٩٢ ٩١ 
 ٩٦ ٩٢ 
 ٩٦ ٩٢ 
Eא ٩٧ ٩٣ 
אאאאא ١٠٢ ٩٣ 
אאא ١٠٣ ٩٤ 
א ١٠٤ ٩٥ 
אא ١٣٤ ٩٥ 
אאא ١٣٥ ٩٦ 
אאאאא ٢٠٠ ٩٦ 

@õbäÛa@ @@ @@ @

אאא  ٢ ٩٧ 
א ٢ ٩٧ 
א ٣ ٩٨ 
אאא ٦ ٩٩ 
אאאאא ٨ ٩٩ 
אאא  ١٠ ١٠٠ 
אא ١٩ ١٠٠ 
אא ٢٢ ١٠٠ 
 ٢٥ ١٠١ 
א ٢٦ ١٠١ 
א ٣٣ ١٠٢ 
אא ٣٦ ١٠٢ 



 

 -١٩٦-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

א ٤٣ ١٠٣ 
א ٥٤ ١٠٣ 
  ٦٦ ١٠٤ 
א ٧١ ١٠٤ 
א ٧١ ١٠٥ 
 ١٠٢ ١٠٥ 
 ١١٤ ١٠٦ 
  ١١٤ ١٠٧ 
 ١١٨ ١٠٧ 
אא ١٢٨ ١٠٨ 
 ١٢٩ ١٠٨ 

@ñ‡öb¾a@ @@ @ 
א ٣ ١٠٩ 
אאא ٣ ١٠٩ 
אאא ٥ ١١٠ 
א ٥ ١١١ 
 ٧ ١١١ 
אא ٣٣ ١١٢ 

   
 ٨٩ ١١٣ 
אא ٩٤ ١١٤ 
אא ١٠٥ ١١٤ 
 ١٠٦ ١١٥ 
א ١٠٦ ١١٥ 



 

 -١٩٧-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

@âbÈãþa@ @@ @ 
   ٢ ١١٦ 
 א ٦٨ ١١٧ 
 א ٧٤ ١١٧ 

@Òa‹Çþa@ @@ @ 
א ١٥٧ ١١٨ 

@ÞbÐãþa@ @@ @ 
אאאא ٢٤ ١١٩ 
אא ٢٩ ١٢٠ 
א ٤١ ١٢٠ 
 ٦٠ ١٢١ 

@òiìnÛa@ @@ @ 
א ٢ ١٢٢ 
אאא

 
٥ ١٢٢ 

אאאאאא
א 

٥ ١٢٣ 

אאא ٧ ١٢٣ 
א ٣٤ ١٢٤ 
אא ٣٦ ١٢٤ 
אא ٣٦ ١٢٥ 
אא  ٤١ ١٢٥ 
 ١٠١ ١٢٦ 
  ١٢٥ ١٢٧ 



 

 -١٩٨-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

אא  ١١٢ ١٢٧ 
Ñìí@ @@ @ 

א ١٣ ١٣١ 
@áîça‹ig@ @@ @ 

 ٣٦ ١٣٢ 
@ÝzäÛa@ @@ @ 

א ١٢٢ ١٣٣ 
@áí‹ß@ @@ @ 

אאא ٨٧ ١٣٥ 
é @ @@ @ 

  ١ ١٣٦ 
w¨a@ @@ @ 

  ٢٧ ١٣٧ 
אא ٢٨ ١٣٧ 
א  ٣٦ ١٣٨ 
אאא ٣٦ ١٣٨ 
אא

  
٣٩ ١٣٨ 

א  ٤٠ ١٣٩ 
א ٥٣ ١٣٩ 
  ٦٠ ١٤٠ 
א  ٧٨ ١٤١ 

ŠìäÛa@ @@ @ 
٣١ ١٤٤ 



 

 -١٩٩-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

  
א ٣٣ ١٤٤ 
אא  ٣٣ ١٤٥ 
אא

  
٣٣ ١٤٥ 

א  ٣٧ ١٤٦ 
א  ٥٨ ١٤٧ 
אאא ٦٠ ١٤٨ 
אאאא  ٦٣ ١٤٨ 

@ÝàäÛa@ @@ @ 
אא ٢١ ١٥٠ 
אא א

א 
١٥١ ٨٧ 

æbÓ‹ÐÛa   
אאא ٦٣ ١٤٩ 

@layþa@ @@ @ 
אא ٣٥ ١٥٢ 
אא

א 
٣٦ ١٥٢ 

אאאאא  ٤١ ١٥٣ 
אא ٥٣ ١٥٣ 
אא ٧٠ ١٥٤ 

@pbÏb—Ûa@ @@ @ 
א ١٠٢ ١٥٥ 



 

 -٢٠٠-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

  ١٤٤ ١٥٥ 
  ١٤٦ ١٥٦ 
  ١٤٧ ١٥٦ 
  ١٧٨ ١٥٧ 

™@ @@ @@ @

א
 

٣٥ ١٥٨ 

‡à«@ @@ @ 
א  ٦ ١٥٩ 

@pa‹v¨a@ @@ @ 
אא

 א 
٦ ١٦٠ 

א ١١ ١٦٠ 
@ŠìİÛa@ @@ @ 

א ١ ١٦١ 
 ٢٣ ١٦١ 

@áväÛa@ @@ @ 
 א  ١٨ ١٦٣ 

@‹àÔÛa@ @@ @ 
   ١٤ ١٦٣ 
 א ١٤ ١٦٣ 

@òÈÓaìÛa@ @@ @ 
@ @@ @ 

   ٢٨ ١٦٤ 



 

 -٢٠١-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

@‡í‡¨a@ @@ @ 
 א

א  
١٦ ١٦٥ 

 א  ١٦ ١٦٦ 
אאאאאא

 
٢٨ ١٦٧ 

@òÛ†ba@ @@ @ 
   ٣ ١٦٧ 
 אא  ١٣ ١٦٨ 
אאאא

אאא 
١١ ١٦٨ 

אא ١٣ ١٧٠ 
@‹“¨a@ @@ @ 

 א  ٢ ١٧١ 


א  
٥ ١٧١ 

  ٩ ١٧٢ 
אא

א
א 

١٦ ١٧٢ 

@@òäznà¾a@ @@ @ 
אאא

  
١ ١٧٤ 

א
א  

٤ ١٧٤ 



 

 -٢٠٢-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

 אא
 

٧ ١٧٤ 

 אאאא
א 

١٠ ١٧٥ 

 אאא


 

١٢ ١٧٥ 

Ñ—Ûa@ @@ @ 
אא  ٢ ١٧٦ 
 ٤ ١٧٧ 

@òÈà§a@ @@ @ 
אאאאא

  
١١ ١٧٨ 

@åibÌnÛa@ @@ @ 
א ٩ ١٧٩ 
  ١١ ١٧٩ 
אאא ١٦ ١٨٠ 

@@ÖýİÛa@ @@ @ 
אאא

 
١ ١٨١ 

א  ١ ١٨١ 
 א ٦ ١٨١ 

@@@áí‹znÛa@ @@ @ 
אא  ١ ١٨٢ 
א ٣ ١٨٣ 



 

 -٢٠٣-

@ñŠìÛa@áa@ @òíe@ @òzÐ—Ûa@áÓŠ@ @

@@Ýß¾a@ @@ @ 
אא

 
١١ ١٨٤ 

@@@æbã⁄a@ @@ @ 
  ١٨ ١٨٥ 

@djäÛa@ @@ @ 
אא  ١٤ ١٨٦ 
  ٢٣ ١٨٦ 
אא ٣٨ ١٨٧ 

@@ÖŠbİÛa@ @@ @ 
  ٨ ١٨٨ 

@‹vÐÛa@ @@ @ 
אא ٣ ١٨٩ 

@@‡ÜjÛa@ @@ @ 
 א ١٦ ١٩٠ 

 



 

 -٢٠٤-

אא 
 

  رقم الصفحة  طرف الحديث

  ١٠٧  ) ابعث بعث النار( 
  ٢٧  ) أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ( 
  ٢٨  )التفسير على أربعة أوجه ( 
  ٨٤  ) كان عظيم القبة اللهم إن أبي ( 
  ٧٩  ) أمرت أن أقاتل الناس ( 
  ٢٧  ) إن الشيطان يئس أن يعبده ( 
  ١٢١  ) إن الشيطان ال يخبل أحداً ( 
  ١٢١  ) أن الشيطان عندما أخبرت ( 
  ١٦٠  ) أرسل الوليد بن عقبة أن رسول اهللا ( 
  ١٤٤  ) أن سيرين سأل أنس بن مالك ( 
  ١٥٨  ) أن عفريتاً من الجن ( 
  ١١٩  ) أن قلوب بني آدم بين أصبعين ( 
  ١٥١  ) إن الناس يصعقون ( 
  ٨١  )  مرة أهدى النبي ( 
  ١٦٨  ) إني ظاهرت من امرأتي ( 
  ٢٧  ) إني واهللا ال أحلف على يمين ( 
  ١٧٠  )آية في كتاب اهللا ( 
  ١٦٠  ) التأني من اهللا ( 
  ٨٧  ) ثالث جد هن جد ( 
  ١٦٧  ) ثالثة يؤتون أجرهم ( 
  ٩٥  )حبل اهللا المتين والنور المبين ( 



 

 -٢٠٥-

  رقم الصفحة  طرف الحديث

  ٩  ) حرم اهللا الخمر ( 
  ٩٥  ) ذكر الفتن ( 
  ٩٥   ) سأل رسول اهللا ( 
  ٨٣  )سباب المسلم فسوق ( 
  ١٧  ) طول التفكر في الحكمة ( 
  ٩١  ) عليكم بالصدق فإن الصدق ( 
  ٨٩  ) عمل رجل من المهاجرين ( 
  ١٧٨  ) قدمت عير من المدينة ( 
  ١٤  ) كنا ننتبذ لرسول اهللا ( 

  ٧٩  )ال حصر إال حصر العدو
  ٧  )لكل شيء قلب ( 
  ١٧٦  ) لو نعلم أعماالً أحب إلى اهللا ( 
  ١٧  )ليس لملول صديق ( 
  ٣٥  )مر بن عباس بقاص يقص ( 
  ١٣  ) من قرأ القرآن أو قال ( 
  ٧٩  )من كسر أو عرج فقد حل ( 
  ٩٦  ) من كظم غيظاً وهو قادر ( 
  ١٣٧  )ولكن البائس سعد بن خولة ( 
  ١٥٩  ) يخلص المؤمنون على قنطرة  ( 
  ١١٧  )يلقى إبراهيم أباه آزر ( 
 
 



 

 -٢٠٦-

  املـراجـعاملصادر و
  

  . دمشق،دار القلم ، على حممد الزبري  بن جزي ومنهجه يف التفسري، -
)  هــ   ٩١١ت  ( جلالل الـدين الـسيوطي      ، االتقان يف علوم القرآن      -

لبنـان  / لقرآن للباقالين، طبع املكتبة الثقافيـة، بـريوت          جماز ا  هوامش
١٩٧٠. 

 حتقيق على حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت        ،أحكام القرآن البن العريب      -
 .م١٩٧٨هـ  ١٤٧٠

 . بريوت،دار الكتاب العريب ، أحكام القرآن للجصاص  -
 .كر دار الف، أليب السعود إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، -
مصطفى ديب البغا، دار ابن كـثري،       . أسباب الرتول للواحدي، حتقيق د     -

 .دمشق
أبو بكر أمحد بن احلسني، دار إحياء التـراث         : األمساء والصفات للبيهقي   -

 .اإلسالمي، بريوت
 .دار الكتاب العريب، ابن حجر ،  اإلصابة يف متييز الصحابة -
 .ي، دار الكتب بريوتأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيط -
االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار، لإلمام أيب بكر حممد بن موسـى              -

 .احلازمي ـ حتقيق حممد أمحد عبد العزيز، دار عاطف
قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملـستعربني         ( األعالم   -

 .خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني) واملستشرقني 
 .ه الرواة على ابناه النحاة، أليب احلسن القفطي، دار الفكر القاهرةانبا -
 
 م١٩٧٧البداية والنهاية البن كثري، مكتبة املعارف، بريوت، الطبعة الثانية  -



 

 -٢٠٧-

 . لبنان . بريوت،دار املعرفة ،  الربهان يف علوم القرآن للزركشي -
 .األقوال الشاذة يف التفسري، عبد الرمحن الدهش، دار احلكمة -
سعدي اهلامشي، طبعة دار الوفـاء،      . تاريخ أيب زرعة الدمشقي، حتقيق د      -

 .م١٩٨٩املنصور 
 .تاريخ جرجان، محزة بن يوسف القرشي، دار الكتب العلمية -
 . دار الكتب العلميه .تاريخ أمساء الثقات، أليب جعفر عمر بن شاهني -
 .م١٩٩٠تاريخ اإلسالم للذهيب، طبعة دار الكتاب العريب، بريوت  -
 .اريخ بغداد لإلمام اخلطيب البغدادي، طبعة دار الكتاب العريب، بريوتت -
 .البيان يف أقسام القرآن، البن القيم، دار الفكر -
 .تاريخ البخاري الصغري، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت -
    حممود فهمـي حجـازي،     . تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني، ترمجة د       -

 .يئة العامة املصرية للكتابمطبعة اهل. فهمي أبو الفضل. د
 .تاريخ البخاري الكبري، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت -
حمب الـدين العمـروي، دار      : تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق      -

 .الفكر، بريوت
ة املنتبه البن حجر العسقالين، حتقيق منرية ناجي سامل، طبعة رئاسة           تبصر -

 .ديوان األوقاف اجلمهورية العراقية
 .بشر عيون، دار املؤيد:  البن القيم، حتقيق ،ة املودود ألحكام املولودحتف -
 .تذكرة احلفاظ للذهيب، دار إحياء التراث العريب، بريوت -
 .تعجيل املنفعة البن حجر ط ـ القاهرة -
 .تفسري آيات األحكام، الصابوين، مؤسسة مناهل العرفان -



 

 -٢٠٨-

بن مسعود البغـوي،    أليب حممد   ) معامل الترتيل   ( تفسري البغوي املسمى     -
حممد عبد اهللا النمر، عثمان ضمرييه، سليمان احلرس، طبعـة دار           : حتقيق
 .طيبة

 .، إدارة الطباعة املنريية)روح املعاين  (  ،تفسري األلوسي -
لإلمام تقي الدين أمحـد بـن       ) دقائق التفسري   ( تفسري ابن تيمية املسمى      -

ة علوم القرآن، دمشق    حممد السيد اجلليند، مؤسس   . تيمية، مجع وحتقيق د   
 .ـ بريوت

، لإلمـام أيب    )زاد املسري يف علم التفسري      : ( تفسري ابن اجلوزي املسمى    -
الفرح مجال الدين عبد الرمحن بن اجلوزي، طبعة املكتـب اإلسـالمي،            

 .م١٩٦٤-١٣٨دمشق، طبعة أوىل 
علي حممـد البجـاوي، دار      : البن العريب، حتقيق  ) أحكام القرآن (تفسري   -

 .وتاجليل بري
 
لإلمام ) النهر املارد   ( وحاشيته  ) البحر احمليط   ( تفسري أيب حيان املسمى      -

 .بريوت، حممد بن يوسف أيب حيان األندلسي الغرناطي، نشر دار الفكر 
لإلمام علي بن حممد البغـدادي      ) لباب التأويل   ( تفسري اخلازن املسمى     -

 .اخلازن، طبعة مصطفى احلليب
 . دار إحياء التراث ،)فاتيح الغيب م( تفسري الرازي، املسمى  -
، )تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم الـرمحن         ( تفسري السعدي، املسمى     -

 .مؤسسة الرسالة
، لإلمام أيب عبد اهللا سفيان بن سعد بن مـسروق           )سفيان الثوري (تفسري   -

 .الثوري، نشر دار الكتب العلمية، بريوت



 

 -٢٠٩-

د احملايري، طبـع املكتـب      ، مجع ودارسة، أمح   )سفيان بن عيينة  (تفسري   -
 .اإلسالمي

لإلمام جـالل   ) الدر املنثور يف التفسري املأثور      ( تفسري السيوطي املسمى     -
 .الدين السيوطي، طبعة دار الفكر

لإلمام حممد بن علي الشوكاين،     ) فتح القدير   ( تفسري الشوكاين املسمى     -
 .دار املعرفة، بريوت، لبنان

 .كري الزاوييت، دار السالم، القاهرةحممد ش. تفسري الضحاك، حتقيق د -
لإلمام الطربي، طبعة دار الكتـب      ) جامع البيان   ( تفسري الطربي املسمى     -

 .العلمية
لإلمام أيب حممد عبد احلق بـن       ) احملرر الوجيز   ( تفسري ابن عطية املسمى      -

 .دار الكتاب .عطية الغرناطي
ـ    ) حماسن التأويل   ( تفسري القامسي املسمى     - ال الـدين   للشيخ حممـد مج

 . القاهرة ،القامسي، طبع عيسى البايب احلليب
أليب عبد اهللا القرطيب،    ) اجلامع ألحكام القرآن    ( تفسري القرطيب املسمى     -

 دار الباز، مكة املكرمة 
لإلمـام أيب بكـر     ) تفسري القرآن العزيـز     ( تفسري عبد الرازق املسمى      -

قلعجي، دار املعرفة، عبد املعطي : عبدالرازق الصنعاين ـ حتقيق الدكتور 
 .بريوت

حتقيـق عبـد املـنعم      ) تفسري القرآن الكرمي    ( تفسري ابن عباس املسمى      -
 .مكتبة السنة بالقاهرة، طبعة أوىل/ الرجال، الناشر 

لإلمام إمساعيل بن عمر    ) تفسري القرآن العظيم    ( تفسري ابن كثري املسمى      -
 .بريوت، لبنان،  بن كثري،طبعة دار الفكر



 

 -٢١٠-

شاف للزخمشري، طبع دار الكتاب العـريب، بـريوت لبنـان           تفسري الك  -
 .وامشه الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف البن حجر العسقالين

لإلمام أيب احلسن علـي بـن   ) النعت والعيون ( تفسري املاوردي املسمى     -
حممد بن حبيب املاوردي، مراجعة وتعليق السيد بن عبد املقصود بن عبد            

 . العلمية، بريوتالرحيم، دار الكتب
 تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية  -
لإلمام ابـن   ) الوسيط يف تفسري القرآن ايد      ( تفسري الواحدي املسمى     -

 .احلسن علي بن حممد الواحدي
عبد الوهاب بن عبـد     . التفسري واملعفرة البن حجر العسقالين، حتقيق د       -

 . املعرفة، بريوت، لبناناللطيف، دار 
 .ذيب التهذيب البن حجر العسقالين، طبعة دار الكتاب اإلسالمي -
. ذيب الكمال يف أمساء الرجال، مجال الدين يوسف املـزي، حتقيـق د         -

 .بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت
 
 .ثقات بن حبان، طبعة حيدر آباد، اهلند -
 .ار الكتب العلمية، بريوتاجلرح والتعديل، البن أيب حامت الرازي، د -
 .حلية األولياء أليب نعيم األصفهاين، دار الكتب العلمية، بريوت -
 .خالصة اخلزرجي، طبعة دار البشائر اإلسالمية، بريوت لبنان -
 .هـ١٣٢٢الرسالة املستطرفة، الكتاين، طبعة بريوت،  -
 .روضة احملبني ونزهة املشتاقني، البن القيم، دار الكتب العلمية، بريوت -
 
 .اشية السندي، دار الفكر، بريوتسنن ابن ماجه حب -
 .سنن الترمذي، حتقيق أمحد شاكر، دار إحياء التراث العريب، بريوت لبنان -



 

 -٢١١-

 .السنن الكربى للبيهقي، دار املعرفة، بريوت، لبنان -
 .سري أعالم النبالء، للذهيب، مؤسسة الرسالة، بريوت -
 
احلنبلـي، دار اآلفـاق     شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد          -

 .اجلديدة، بريوت
 .شرح العقيدة الطحاوية، املكتب اإلسالمي، بريوت -
 .شفاء العليل، البن القيم، حتقيق مصطفى الشليب، مكتبة السوادي -
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري حتقيق أمحد عطـا، دار            -

 .العلم بريوت
 .مؤسسة قرطبه .اري لإلمام حممد بن إمساعيل البخ،صحيح البخاري -
 . بشرح النووي، مؤسسة قرطبة،صحيح مسلم -
 .طبقات احلنابلة للقاضي حممد بن أيب يعلى، دار املعرفة، بريوت -
 .طبقات خليفة، حتقيق سهيل زكار، طبعة دمشق -
 .الطبقات الكربى، البن سعد، دار صادر، بريوت -
 .طبقات املفسرين للداودي ـ دار الكتب العلمية، بريوت -
 .املفسرين، للسيوطي، حتقيق علي حممد عمر، مكتبة وهبة القاهرةطبقات  -
، حممد بن اجلـزري، ج برجـستراس، دار         غاية النهاية يف طبقات القراء     -

 .الكتب العلمية
 .غريب القرآن البن قتيبة، دار الكتب العلمية، بريوت -
 
   حممد عبد القادر عطـا، مـصطفى       : الفتاوى الكربى، ابن تيمية، حتقيق     -

 .لقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوتا عبد



 

 -٢١٢-

 البن حجر العـسقالين، املكتبـة        ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -
 .السلفية

 .فتح البيان بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين، املكتبة السلفية -
فتح البيان يف مقاصد القرآن، صديق حـسن خـان، حتقيـق عبـداهللا               -

 .هـ١٤١٢ األوىل ١األنصاري، املكتبة العصرية ط 
وهىب غـاوجي، دار    : فضائل القرآن، أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق        -

 .الكتب العلمية
الفوز الكبري يف أصول التفسري، للدهلوي، تعريب سلمان النـدوي، دار            -

 .البشائر اإلسالمية
 هـ ١٣٩٨ البن الندمي، دار املعرفة ـ بريوت ،الفهرست -
 . مؤسسة الرسالة، الرسالةالقاموس احمليط، للفريوز أبادي، -
 
دار القبلـه   ، وأمحد اخلطيب   ، حتقيق أمحد حممد عوامه     .الكاشف للذهيب  -

 م١٩٩٢جده 
 . البن عدي، دار الفكر، بريوت ،الكامل يف ضعفاء الرجال -
 هـ ١٣٢٢ للدواليب، طبعة اهلند الكىن -
كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة، مكتبة املـثىن،            -

 .بريوت
  
 . بريوت،لسان العرب البن منظور، دار صادر -
 .لسان امليزان البن حجر العسقالين، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة -
عدنان زرزور، مكتبة دار التراث     . متشابه القرآن للقاضي عبد اجلبار، د      -

 .القاهرة
 



 

 -٢١٣-

 .جماز القرآن، أليب عبيد، حتقيق حممد فؤاد سزكني، مؤسسة الرسالة -
 .بن حبان، حتقيق حممود إبراهيم دار الوعي، حلب ال،اروحني -
 .جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان -
جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية، مجع بن قاسم احلنبلي، دار عامل             -

 .الكتب
وه شواذ القراءات واإليضاح عنها، البن جين حتقيق،        احملتسب يف تبيني وج    -

 .دار سزكني ى ناصف وآخرين،عل
 .، حتقيق، أمحد شاكر، دار التراثاحمللى، على بن حممد بن حزم  -
 البن القيم، اختصره حممد     ،خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة      -

 .املوصلي، دار الندوة اجلديدة، بريوت لبنان
ار مدراج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، البـن القـيم د             -

 . بريوت لبنان ،الكتاب العريب
 .لشنقيطي، املكتبة السلفية، املدينةحممد األمني ا ،مذكرة أصول الفقه -
 . للحاكم دار املعرفة، بريوت ـ لبنان ،املستدرك على الصحيحني -
 . دمشق ،أبو يعلى حتقيق حسني سليم أسد، دار املأمون: مسند أيب يعلى -
 .مسند أمحد، املكتب اإلسالمي، بريوت -
املعىن بأكف الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ البن اجلوزي، مؤسـسة            -

 .هـ١٤٠٥الرسالة، الطبعة الثانية 
 .املصنف البن أيب شيبه، دار التاج، بريوت، لبنان -
املصنف لعبد الرازق الصنعاين، حتقيـق حبيـب األعظمـي، املكتـب             -

 .اإلسالمي
ـ      محد  : معامل السنن  - شايف حممـد، دار    اخلطايب، حتقيق عبد السالم عبد ال

 . بريوت ،الكتب العلمية



 

 -٢١٤-

 .لفراء، دار السرور، بريوت، لبنانحيى بن زياد ا، معاين القرآن  -
 . للنحاس، حتقيق الصابوين، جامعة أم القرى ،معاين القرآن -
 .ي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنانمعجم األدباء ياقوت احلمو -
 .وتمعجم البلدان لياقوت احلموي، دار صادر، بري -
معترك األقران يف إعجاز القرآن، السيوطي، حتقيق على البجـاوي، دار            -

 .الفكر
 .املعجم الكبري للطرباين، حققه محدي عبد ايد السلفي، مكتبة ابن تيمية -
 .املعجم الوسيط، جمموعة مؤلفني، املكتبة اإلسالمية، استانبول تركيا -
د السالم هارون ـ  معجم مقاييس اللغة، أليب احلسن بن فارس، حتقيق عب -

 .١٣٩٩دار الفكر 
املعرب من كالم األعجمي على حروف املعجم، للجواليقي، حتقيق أمحد           -

 . دار الكتب املصرية، القاهرة ،شاكر
معرفة علوم احلديث للحاكم، املكتب التجـاري للطباعـة والنـشر ـ      -

 .بريوت
كتبـة  م عبد العظيم البستوين، م    يلة الثقات للعجيلي، حتقيق عبد احل     معرف -

 .م١٩٨٨الدار، املدينة املنورة 
 .املعىن للذهيب، حتقيق نور الدين عتر، دار املعارف حلب، سوريا -
 .املفردات للراغب األصفهاين، دار املعرفة، بريوت، لبنان -
املقتين يف سرد الكىن، الـذهيب ـ ط، اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة       -

 .هـ١٤٠٨
عـدنان زرزور، دار    : ية، حتقيق  مقدمة يف أصول التفسري، لإلمام ابن تيم       -

 .القرآن الكرمي، بريوت



 

 -٢١٥-

 يف علوم القرآن، للشيخ حممد عبـد العظـيم الزرقـاين             ،مناهل العرفان  -
 .بإشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت، لبنان

املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي، مطبوعات دائرة املعـارف            -
 .هـ١٣٥٨ىل، العثمانية، الطبعة األو

حممد عبـد الـرازق     : موارد الظمآن يف زوائد بن حبان للهيثمي، حتقيق        -
 .محزة، دار الكتب العلمية، بريوت

علي حممد البجاوي، دار    : ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب، حتقيق       -
 هـ١٣٨٢إحياء الكتب العربية الطبعة األوىل 

  
 حامت ضاحن، مؤسـسة     :ناسخ القرآن ومنسوخه، البن البارزي، حتقيق      -

 .الرسالة
ناسخ القرآن ومنسوخه، البن اجلوزي، طبعة دار الثقافة العربية، دمشق،           -

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١بريوت طبعة أوىل 
 لإلمام أيب جعفر حممد بـن أمحـد          ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي     -

 .شعبان إمساعيل، مكتبة عامل الفكر. د: املشهور بالنحاس، حتقيق
عبد . د:  البن حزم األندلسي حتقيق     ،واملنسوخ يف القرآن الكرمي   الناسخ   -

 .هـ١٤٠٦الغفار سليمان البغدادي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
 مطبعة البـايب     ، هبة اهللا بن سالمة    م لإلمام أيب القاس    ،وخسالناسخ واملن  -

 .م١٩٦٧هـ ـ١٣٨٧احلليب، القاهرة طبعة ثانية، 
 البن حجر، مكتبـة      ، الفكر يف مصطلح أهل األثر     نزهة النظر شرح خنبة    -

 .طيبة، املدينة املنورة
 .بريوت. النشر يف القراءات العشر، البن اجلرزي، دار الكتاب العريب -



 

 -٢١٦-

نواسخ القرآن، البن اجلوزي، حممد أشرف امللباري، اجلامعة اإلسالمية،          -
 .املدينة املنورة

 .حلديثة، مصرالنونية بشرح ، حممد خليل اهلراس، الفاروق ا -
 . األخبار، حممد الشوكاين، دار اجليل منتقىنيل األوطار من أحاديث -
وفيان األعيان وأبناء الزمان البن خلكان، حتقيق أحـسان عبـاس، دار             -

 .الثقافة، بريوت
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א 
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KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٠ 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٠ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١١ 
אאWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٢ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣ 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٥ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٧ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٩ 

אאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٠ 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢١ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٢ 
 
 



 

 -٢١٨-

אא 
א 

אאWא@@ @

אאWאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٣ 
אאWאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٣ 

אאWאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٥ 
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٨ 
אאאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣١ 

אאWאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣٤ 
אאWאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣٩ 

אאWאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤١ 
אאWאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٣ 

אאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٣ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٤ 

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٥ 
אא 

אא 
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٨ 

אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥١ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٢ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٢ 
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٢ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٣ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٣ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٣ 
FאאEאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٣ 

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٣ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٤ 



 

 -٢١٩-

FאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKE ٥٤ 
FאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKE ٥٤ 
FאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٤ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٤ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٥ 

א KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٥ 
אא 

אאFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKE ٥٧ 
אא 

@ @

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٥٩ 
אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٦١ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٦٢ 
אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٦٣ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٦٤ 
אא 

אא 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٦٥ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٨٩ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٩٧ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٠٩ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١١٦ 
אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١١٨ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١١٩ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٢٢ 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٢٨ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣١ 



 

 -٢٢٠-

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣٢ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣٣ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣٤ 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣٥ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣٦ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٣٧ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٤٢ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٤٣ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٤٩ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٥٠ 

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٥٢ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٥٥ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٥٨ 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٥٩ 

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦٠ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦١ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦٢ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦٣ 

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦٤ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦٥ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦٨ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٧١ 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKא ١٧٤ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٧٦ 
א KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٧٨ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٧٩ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨١ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٢ 



 

 -٢٢١-

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٤ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٥ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٦ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٨ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٩ 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٩٠ 

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٩١ 
א 

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٩٣ 
אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٠٥ 
אאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٠٧ 

אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢١٨ 
 
  


